Datum

2017-05-15
KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Personalenheten

KSau/Förhandlingsdelegationen

Vakansprövning, ansökan om medgivande till
återbesättning/nyanställning.
Förslag till beslut
KSau/Förhandlingsdelegationen beslutar:
Införa ”Särskild Vakansprövning”. Beslutet gäller from 170522-181231 i första hand och kan komma
att omfatta en förlängning efter förnyat ställningstagande. Redovisning av antalet inbesparade
tjänster skall redovisas inför KSau kvartalsvis av Personalchefen. Varje tjänst skall för att få bli
återbesatt ha genomgått en prövning av Personalchefen och berörd Sektorchef i samråd.

Ärendebeskrivning
Inför varje rekrytering inom Höörs kommun med varaktighet tre månader eller längre genomförs en
vakansprövning genom HR-konsult. Ansökan skall lämnas in till Personalenheten för beslut innan
arbetet med rekrytering påbörjas.
Syftet är att som ett första steg i rekryteringsprocessen alltid pröva om redan anställda med behov
av omplacering eller företrädesrätt enligt LAS skall erbjudas anställningen.
I vakansprövningen ingår även att genomlysa om visstidsanställda (Vikariat eller Allmän
visstidsanställning) inom organisationen närmar sig konverteringsdatum. Skyldigheten att för
arbetsgivaren att erbjuda fast anställning är efter 2 år och en dag (Dag 721)
I normalfallet är det anställande chef inom organisationen som fattar beslut om tillsättning efter
vakansprövning.
I situationer då det uppstår förändringar i de ekonomiska förutsättningarna, är det en stark
rekommendation att även genomföra en så kallad ”Särskild vakansprövning”.
Denna genomförs i samråd mellan personalchef och berörd sektorchef. I denna process lyfts även
frågor, som t ex. om det tillfälligt går att flytta resurser mellan enheter alternativt om det går att
mera varaktigt förändra organisationen så att behovet av att återbesätta tjänsten i fråga grundligt
blir utredd och klarlagd.
Möjligheter till effektivisering och omfördelning av arbetsuppgifter ska övervägas och
rimlighetsbedömas utifrån både arbetsmiljöperspektiv och verksamhetsperspektiv.
I detta samråd ingår även att strategiskt ”blicka om hörnet” för att bedöma hur verksamheten tros
utvecklas/förändras på något längre perspektiv.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Datum

2017-05-15
KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Personalenheten

Förhandlingsdelegationen beslutar om ett eventuellt införande av ”Särskild Vakansprövning”

Beslutsmotiveringsförslag
Ändrade ekonomiska förutsättningar innebär att organisationen noga måste pröva alla tjänster och
vara återhållsam med återbesättningarna. Möjligheter till effektivisering och omfördelning av
arbetsuppgifter ska övervägas och rimlighetsbedömas utifrån både arbetsmiljöperspektiv och
verksamhetsperspektiv.

Camilla Lindhe

Personalchef
0709-538188
Camilla.lindhe@hoor.se
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2016/640

§ 86 Ekonomisk månadsuppföljning februari
2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Prognosrapporten för februari 2017 överlämnas till kommunfullmäktige.
2. Nämnderna uppmanas till återhållsamhet.
3. Budgetberedningen bjuder in socialnämndens arbetstutskott till samtal kring ekonomisk
prognos.
4. Efter att SKL:s analys av kommunens styrsystem och verksamheter redovisats, ska
beslut fattas om vilka åtgärder som ska vidtas.

Ärendebeskrivning
Tf. ekonomichefen redogör vid dagens möte för ekonomisk uppföljning/prognos
avseende februari månad 2017.
Höörs kommun redovisar ett resultat på 12,4 mnkr efter februari, vilket är 5,1 mnkr bättre
än budget för perioden. Prognosen för hela året är ett resultat på -21,1 mnkr, vilket är 21
,5 mnkr sämre än det budgeterade resultatet.
För perioden redovisar nämnderna ett överskott på 3,3 mnkr, men prognosen pekar på ett
underskott på 30,1 mnkr.
- Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 0,6 mnkr och en prognos på 3,5 mnkr.
Verksamheter som prognostiserar underskott är nämnd- och styrelseverksamhet,
gemensamma lokaler samt gemensamma verksamheter.
- Socialnämnden redovisar för perioden ett överskott på 4,7 mnkr. För året
prognostiseras dock ett underskott på 21,7 mnkr. Äldreomsorgen har ett underskott efter
februari och står för det stora underskottet i prognosen. Externa placeringar och
hemtjänstens höga kringtid orsakar underskott. Även insatser enligt LSS och insatser till
funktionsnedsatta har högre kostnader jämför med budget på grund av tillkommande
ärenden.Verksamheten för flyktingmottagande har ett överskott efter februari på 6,2 mnkr,
men prognosen stannar på ett överskott på 1,4 mnkr. Ersättningarna för boende för
ensamkomma nde ungdomar kommer att sänkas vid halvårsskiftet. Bedömningen idag
ger att kommunen kommer att klara dessa lägre ersättningsnivåer för det egna boendet.
Däremot har kommunen avtal året ut som ger att kommunen måste fortsätta betala en
högre ersättning än vad som kan eftersökas hos Migrationsverket Detta gör att det
överskott som genereras under våren kommer att minskas under hösten.
Socialnämndens ekonomiska läge är egentligen en fortsättning på kostnadsläget från
2016. Då kunde nämnden redovisa ett överskott på totalen eftersom flyktingverksamheten
hade ett överskott på ca 10 mnkr. Denna verksamhet kommer inte att väga upp
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KOMMUNSTYRELSEN

äldreomsorgens underskott i år. Äldreomsorgen redovisade för 2016 ett underskott på 7
mnkr. Eftersom det tillkom placeringar i slutet av året och dessa bedöms kvarstå under
2017 prognostiseras underskottet bli större för året. Hemtjänstens underskott från fjolåret
består också eftersom kringtiden är för hög. Nämnden fick ett tillskott i budgeten för 2017
för demografiförändringar, men volymökningen bedöms större än kompensationen.
- Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden ett underskott på 0,7 mnkr,
vilket prognostiseras bestå till årets slut. Det prognostiserade underskottet härrör från
kommunens nyöppnade förskolor. Personalen börjar en tid innan barnen placeras och
därmed blir kostnaden större än intäkten för förskolepengen.
- Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett underskott efter februari på 0,3 mnkr.
Prognosen är ett underskott på 3,2 mnkr. Det är bostadsanpassningsbidragen som står
för underskottet.
- Kultur- oc h fritidsnämnden redovisar ett mindre överskott på 0,2 mnkr för perioden,
men ett underskott för 2017 på 1 mnkr. Det är bad- o ch sportcentrum som står för
underskottet på grund av lägre intäkter och att kostnadsminskningen efter filterbytet
fördröjs.
- Skatter och generella statsbidrag har ett överskott hittills på 1,9 mnkr. Prognosen är
ett överskott på 8,6 mnkr. Antalet kommuninvånare är något fler än budgeterat. Dessutom
har kostnadsutjämningsavgiften och regleringsavgiften blivit betydligt mindre än
budgeterat.
- Prognosen för verksamheterna är ett underskott på 30,1 mnkr, underskottet totalt
begränsas dock av högre skatter och generella statsbidrag. Totalt prognostiseras
resultatet till -21,1 mnkr. Om denna prognos kvarstår när året är slut, måste
kommunfullmäktige besluta om hur det negativa resultatet ska regleras inom 3 år.

Beslutsunderlag
1. Månadsuppföljning 1702 KSau.pdf
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-03-20 (2017-03-20 KSAU §83).doc
_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/640

§ 177 Ekonomisk uppföljning/prognos till och
med april 2017 - samtliga
nämnder/styrelse
Beslut
Kommunstyrelsens arbetstutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Prognosrapporten för april 2017 överlämnas till kommunfullmäktige.
2. Vidta åtgärder för att minska underskottet för året med restriktivitet med inköp av varor
och tjänster, vakansprövning och restriktiv vikarietillsättning, översyn av servicenivåer och
restriktivitet i fördelning av bidrag. Åtgärderna gäller samtliga nämnder.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. Kommunledningskontoret uppdras att göra en analys av kostnadsutvecklingen
för politikerarvodena.
2. Återrapport till kommunstyrelsens arbetsutskott i juni månad.

Ärendebeskrivning
Tf. ekonomichefen redogör muntligen vid dagens möte för ekonomisk uppföljning/prognos
avseende april månad 2017.
Se skriftlig rapport som inkommit och redovisas på mötet.
Vid kommunstyrelsens sammanträde i april beslutades att efter det att SKL:s analys av
kommunens styrsystem och verksamheter redovisats, ska beslut fattas om vilka åtgärder
som ska vidtas med anleding av att prognosen visar på ett betydande underskott.
Kommundirektören informerar utifrån SKL:s analys. Kommunstyrelsens
arbetsutskott diskuterar uppgifter som framkommit och som kan vara underlag för
framtida förändringsarbete, däribland höga politikerarvoden, infrastrukturkostnader (en
felrapportering), relativt höga kostnader inom fritid (kultur- och fritidssektorn).

Beslutsunderlag
1. Månadsuppföljning drift 1704.pdf
2. Investeringsuppföljning 1704.pdf
3. Vakansprövning HR.docx
4. Kommunstyrelsen 2017-04-03 (2017-04-03 KS §86).doc
_____
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

2016 års Årsredovisning f stiftelsen Nils
Jönssons minnesfond
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
2016 års årsredovisning för stiftelsen Nils Jönssons minnesfond godkänns.

Ärendebeskrivning
Ekonomienheten har upprättat årsredovisning 2016 för stiftelsen Nils Jönssons
minnesfond.

Beslutsunderlag
Årsredovisning, förvaltningsberättelse, bokslutskommentarer för stiftelsen Nils Jönssons
minnesfond.

Linda Andersson
TF Ekonomichef
0413-28119
linda.andersson@hoor.se

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 •
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/320

§ 224 2016 år årsredovisning för stiftelsen
Nils Jönssons minnesfond
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
2016 års årsredovisning för stiftelsen Nils Jönssons minnesfond godkänns.

Ärendebeskrivning
Ekonomienheten har upprättat årsredovisning avseende verksamhetsåret 2016 för
stiftelsen Nils Jönssons minnesfond.

Beslutsunderlag
1. Årsredovisning.
2. Förvaltningsberättelse.
3. Bokslutskommentarer för stiftelsen Nils Jönssons minnesfond.
4. Tjänsteskrivelse.
_____
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

2016 års Årsredovisning för Höörs kommuns
förvaltade, icke bokföringsskyldiga stiftelser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
2016 års årsredovisning för Höörs kommuns förvaltade, icke bokföringsskyldiga stiftelser
godkänns.

Ärendebeskrivning
Ekonomienheten har upprättat årsredovisning 2016 för Höörs kommuns förvaltade, icke
bokföringsskyldiga stiftelser.

Beslutsunderlag
Sammanställning av för Höörs kommuns förvaltade, icke bokföringsskyldiga stiftelser.

Linda Andersson
TF Ekonomichef
0413-28119
linda.andersson@hoor.se

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 •
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/319

§ 225 2016 års årsredovisning för Höörs
kommuns förvaltade, icke
bokföringsskyldiga stiftelser
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
2016 års årsredovisning för Höörs kommuns förvaltade, icke bokföringsskyldiga stiftelser
godkänns.

Ärendebeskrivning
Ekonomienheten har upprättat 2016 års årsredovisning för Höörs kommuns förvaltade,
icke bokföringsskyldiga stiftelser.

Beslutsunderlag
1. Sammanställning av för Höörs kommuns förvaltade, icke bokföringsskyldiga stiftelser.
2. Tjänsteskrivelse.
_____
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

Yttrande: Ekonomiutredning – ekonomisk
uppföljning och redovisning inom Mittskåne
Vatten
Ärendebeskrivning
Ekonomienheten har fått VA-GIS nämndens beslut angående ekonomisk uppföljning och
redovisning inom Mittskåne Vatten på remiss för yttrande.

Beslutspunkter med yttrande
VA-GIS-nämnden föreslår kommunstyrelserna i Hörby kommun och Höörs kommun att
besluta,
1. att all fakturering, avstämning och uppföljning (inklusive inkassoärenden) för VAkollektiv Höör och VA-kollektiv Hörby sköts av Mittskåne Vatten (kundservice),
Yttrande från ekonomienheten: Ekonomienheten har inget att erinra. Detta
sköts redan idag av Mittskåne Vatten.
2. att alla inbetalningar sker till Mittskåne Vatten (Höörs kommun) och stäms av,
men likviditet som tillhör VA-kollektiv Hörby överförs från Höör till Hörby
månadsvis. Själva intäktsredovisningen sker i respektive kommun baserat på
bokföringsfil,
Yttrande från ekonomienheten: Ekonomienheten har inget att erinra. Intäkterna
från VA-kollektiv Hörby ska bokföras på ett balanskonto och inte på ett
intäktskonto i Höör. Höörs bokföring ska endast redovisa de intäkter som avser
Höörs VA-kollektiv.
3. att alla leverantörsfakturor för VA-kollektiv Höör och VA-kollektiv Hörby ska tas
emot, stämmas av och redovisas hos Mittskåne Vatten,
Yttrande från ekonomienheten: Ekonomienheten har inget att erinra.
4. att operativa tjänster (drift och investering) som utförs av Hörby kommun åt
Mittskåne Vatten efter beställning faktureras Mittskåne Vatten (gäller Hörby
kommun),

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 •
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomienheten

Yttrande från ekonomienheten: Ekonomienheten har inget att erinra.
5. att alla leverantörsfakturor som avser Hörby VA-kollektiv redovisas som
kostnader i Höörs kommun, men kodas internt som investeringsfakturor eller
driftfakturor. Kostnaderna vidarefaktureras månadsvis från Höörs kommun till
Hörby kommun,
Yttrande från ekonomienheten: Ekonomienheten har inget att erinra. Denna
redovisning sker redan idag för driftskostnader. Leverantörsfakturor som avser
Hörby kommun bokförs som kostnader hos Höör. Kostnaden vidarefaktureras
sedan med en intäkt i Höörs redovisning. Detta ger ett rättvisande resultat för
nettokostnaderna, däremot redovisas för stora intäkter och kostnader avseende
Höörs VA-kollektiv. Detta måste påpekas i en jämförelse med andra VA-kollektiv.
När det gäller investeringskostnader bör dessa redovisas på ett balanskonto för
att inte sammanblandas med Höörs investeringskostnader. En likviditetsplanering
måste göras där Hörby betalar à-conto i början av månaden för planerade
kostnader med avstämning efter månadens slut. Utgångspunkt måste vara att
Höörs likviditet inte ska påverkas varken positivt eller negativt av att Hörbys
leverantörsfakturor handhas av Höör.
6. att vidarefakturerade kostnader som avser investeringsprojekt
anläggningsredovisas i Hörby kommun och de som avser drift redovisas som
kostnader efter slag (gäller Hörby kommun),
Yttrande från ekonomienheten: Höörs kommun påverkas inte.
7. att Mittskåne Vatten från och med maj 2017 genomför månadsrapportering till den
gemensamma nämnden enligt för verksamheten framtagen mall och att denna
även gäller för rapportering till respektive kommunstyrelse,
Yttrande från ekonomienheten: Ekonomienheten har inget att erinra. En
redovisning enligt Höörs kommuns mallar ska lämnas till kommunstyrelsen. Det är
inget problem med de olika redovisningarna eftersom inte mycket skiljer och det
kommer inte att orsaka mycket merarbete.
8. att Mittskåne Vatten från och med tertial 2 2017 genomför rapportering till den
gemensamma nämnden enligt för verksamheten framtagen mall och att denna
även gäller för rapportering till respektive kommunfullmäktige,
Yttrande från ekonomienheten: Ekonomienheten har inget att erinra. En
redovisning enligt Höörs kommuns mallar ska lämnas till kommunstyrelsen. Det är
inget problem med de olika redovisningarna eftersom inte mycket skiljer och det
kommer inte att orsaka mycket merarbete.
9. att Mittskåne Vatten till bokslutet 2017 genomför rapportering till den
gemensamma nämnden enligt för verksamheten framtagen mall och att denna
även gäller för rapportering till respektive kommunfullmäktige,
Yttrande från ekonomienheten: Ekonomienheten har inget att erinra. En
redovisning enligt Höörs kommuns mallar ska lämnas till kommunstyrelsen. Det är
inget problem med de olika redovisningarna eftersom inte mycket skiljer och det
kommer inte att orsaka mycket merarbete.
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomienheten

10. att gemensamma redovisningsprinciper för VA fastställs i båda kommunerna (bil
G). För att skapa jämförbara VA-ekonomier och ett enhetligt förhållningssätt
gentemot kunderna samt enhetliga planerings- och kalkylförutsättningar för
tjänstemännen,
Yttrande från ekonomienheten: Ekonomienheten har inget att erinra när det
gäller redovisningsprinciper då det ökar möjligheterna till jämförelser. Vissa
förändringar önskas däremot när det gäller fördelning av kostnader. Fördelning
enligt nerlagd tid orsakar administration och vissa arbetsuppgifter gäller
kommunens alla verksamheter och inte bara specifikt VA. Kostnader för
kanslichef, ekonomichef, redovisningschef, ekonom budget, utbetalningar samt
upphandlingsstödsystem bör fördelas genom VA:s andel av drift. Dessutom bör
kostnader för inköpssamordnare ingå i fördelning enligt VA:s andel av drift.
11. att respektive ekonom ges access till den andra kommunens ekonomisystem för
att möjliggöra effektiv rapportering till VA/GIS-nämnden,
Yttrande från ekonomienheten: Ekonomienheten har inget att erinra. Det är en
fördel att ekonomerna kan samarbeta och vara ersättare för varandra id
ledigheter.
12. att Mittskåne Vatten även för Hörby kommun tilldelas ramanslag där nämnden är
bemyndigad att igångsätta projekt inom tilldelad totalram (gäller Hörby kommun),
Yttrande från ekonomienheten: Höörs kommun påverkas inte.
13. att Mittskåne Vatten upprättar årliga internkontrollplaner med syfte att kontrollera
att inkomster och utgifter redovisas på rätt VA-kollektiv och som rapporteras till
kommunstyrelserna.
Yttrande från ekonomienheten: Ekonomienheten har inget att erinra. Det är en
fördel att samarbeta kring internkontroll då kommunerna kan kontrollera varandra
och en högre säkerhet kan nås.

Linda Andersson
TF Ekonomichef
0413-28119
linda.andersson@hoor.se
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VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2016/555

§ 37 Ekonomiutredning - ekonomisk
uppföljning och redovisning inom
Mittskåne Vatten
Beslut
VA-GIS-nämnden föreslår kommunstyrelserna i Hörby kommun och Höörs kommun att
besluta,
att all fakturering, avstämning och uppföljning (inklusive inkassoärenden) för VA-kollektiv
Höör och VA-kollektiv Hörby sköts av Mittskåne Vatten (kundservice),
att alla inbetalningar sker till Mittskåne Vatten (Höörs kommun) och stäms av, men
likviditet som tillhör VA-kollektiv Hörby överförs från Höör till Hörby månadsvis. Själva
intäktsredovisningen sker i respektive kommun baserat på bokföringsfil,
att alla leverantörsfakturor för VA-kollektiv Höör och VA-kollektiv Hörby ska tas emot,
stämmas av och redovisas hos Mittskåne Vatten,
att operativa tjänster (drift och investering) som utförs av Hörby kommun åt Mittskåne
Vatten efter beställning faktureras Mittskåne Vatten (gäller Hörby kommun),
att alla leverantörsfakturor som avser Hörby VA-kollektiv redovisas som kostnader i Höörs
kommun, men kodas internt som investeringsfakturor eller driftfakturor. Kostnaderna
vidarefaktureras månadsvis från Höörs kommun till Hörby kommun,
att vidarefakturerade kostnader som avser investeringsprojekt anläggningsredovisas i
Hörby kommun och de som avser drift redovisas som kostnader efter slag (gäller Hörby
kommun),
att Mittskåne Vatten från och med maj 2017 genomför månadsrapportering till den
gemensamma nämnden enligt för verksamheten framtagen mall och att denna även gäller
för rapportering till respektive kommunstyrelse,
att Mittskåne Vatten från och med tertial 2 2017 genomför rapportering till den
gemensamma nämnden enligt för verksamheten framtagen mall och att denna även gäller
för rapportering till respektive kommunfullmäktige,
att Mittskåne Vatten till bokslutet 2017 genomför rapportering till den gemensamma
nämnden enligt för verksamheten framtagen mall och att denna även gäller för
rapportering till respektive kommunfullmäktige,
att gemensamma redovisningsprinciper för VA fastställs i båda kommunerna (bil G). För
att skapa jämförbara VA-ekonomier och ett enhetligt förhållningssätt gentemot kunderna
samt enhetliga planerings- och kalkylförutsättningar för tjänstemännen,
att respektive ekonom ges access till den andra kommunens ekonomisystem för att
möjliggöra effektiv rapportering till VA/GIS-nämnden,
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att Mittskåne Vatten även för Hörby kommun tilldelas ramanslag där nämnden är
bemyndigad att igångsätta projekt inom tilldelad totalram (gäller Hörby kommun),
att Mittskåne Vatten upprättar årliga internkontrollplaner med syfte att kontrollera att
inkomster och utgifter redovisas på rätt VA-kollektiv och som rapporteras till
kommunstyrelserna.

Ärendebeskrivning
Höör och Hörby samverkar genom en gemensam nämnd (VA/GIS-nämnden) som
regleras av ett avtal samt ett reglemente. VA-organisationen benämns som Mittskåne
Vatten. Gemensam nämnd är en kommunalrättslig organisation, men innebär inte en
egen juridisk person (vilket t.ex. kommunalförbundet är). Nämnden och Mittskåne Vatten
är formellt en del av Höörs kommuns juridiska person (den s.k. värdkommunen).
Trots drygt tre års samarbete mellan kommunerna genom Mittskåne Vatten finns det
fortfarande brister i hanteringen kring VA-kollektivens ekonomi. Med anledning av detta
har Mattias Haraldsson, som forskar inom Rådet för kommunalekonomisk forskning och
utbildning, vid Ekonomihögskolan i Lund anlitats att utreda ekonomihanteringen och
föreslå förbättringar som uppfyller krav i lagstiftning och kommunal redovisning.
Förslagen har syftet är att identifiera och föreslå rutiner som:
Utvecklar en särredovisningen av VA-kollektiven (Höör och Hörby) mot bakgrund av
vattentjänstlagen.
Stärker den löpande ekonomiska kontrollen hos tjänstemannaorganisationen (Mittskåne
Vatten)
Utvecklar uppföljningen av verksamheten till nämnden, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Ökar den ekonomiska jämförbarheten mellan VA-kollektiven (Höör och Hörby).
Den översiktliga processkartan föreslår ett ekonomiadministrativt upplägg för hur
Mittskåne Vattens transaktioner med omvärlden, dvs. leverantörs- och kundfakturor, kan
hanteras för att stärka den löpande kontrollen hos Mittskåne Vatten samtidigt som kraven
på särredovisning av huvudmannen beaktas.
Fördelen med föreslaget upplägg är att tjänstemännen inom Mittskåne Vatten löpande
kan följa upp kundfakturering, driftkostnader och investeringsutgifter i ett ekonomisystem
(Höörs kommun), vilket syftar till att stärka den löpande kontrollen. Vidare möjliggör
upplägget också att intäkter, kostnader och samt tillgångar och skulder kan identifieras
och följas upp samt särredovisas i respektive kommun där huvudmannaskapet ligger,
vilket är i enlighet med vattentjänstlagen. Upplägget kräver mycket god planering och
prognostisering från Mittskåne Vattens sida. Detta för att likviditetsbehoven ska kunna
planeras i båda kommuner.
Nackdelen är att upplägget är administrativt omfattande, till exempel genom att all VAekonomi som berör Hörby ska vidarefaktureras och därmed attesteras och bokföras i två
kommuner. Vilket är en följd av organisationsformen.
Redovisningar för månads-, tertial- och årsapport är framtagna. Ambitionen är att
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rapporterna ska leva upp till:
Relevant struktur för vatten- och avloppsverksamheterna (verksamhetens art och struktur)
Samordnad struktur för båda VA-kollektiven; Höör och Hörby (jämförbarhet)
Rimlig bredd och detaljnivå för en nämnds behov (uppföljning)
Ska kunna utgöra bilaga/underlag till rapporteringen till kommunstyrelsen inom respektive
kommun.
Kommunstyrelsen i respektive kommun, Höör och Hörby, bör fastställa samma
redovisningsprinciper för VA i båda kommunerna. Detta för att skapa jämförbara VAekonomier och ett enhetligt förhållningssätt gentemot kunderna samt enhetliga
planerings- och kalkylförutsättningar för tjänstemännen. Förslaget till
redovisningsprinciper behandlar bara ett urval av principer. Dessa är utvalda då de är
särskilt viktiga för en VA-verksamhet med särredovisningskrav.
För att redovisa ett rättvisande resultat för verksamheten fördelas gemensamma
kostnader (OH-kostnader) till VA-verksamheten från skattekollektivet. Enligt
vattentjänstlagen (§ 50) ska principerna för denna fördelning framgå av särredovisningen.
Ett förslag till fördelningen av gemensamma kostnader är framtagna. Beslut kring dessa
kostnader har inte tidigare beslutats politiskt. Kostnaderna är framtagna för samma
parametrar för båda kommunerna. Kostnader för politisk hantering utöver den egna
nämndens kan inte tas ut av VA-kollektivet då det är en demokratisk funktion.

Beslutsunderlag
Avrapportering
Bilaga A Organisationsformer inom VA
Bilaga B Processkarta ekonomiadministration
Bilaga C Månadsrapport
Bilaga D Årsrapport Mittskåne Vatten
Bilaga E Årsrapport för VA HöörHörby
Bilaga F Tertialrapport för VA HöörHörby
Bilaga G Redovisningsprinciper för VA
_____
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Redovisning, rapportering och
ekonomiadministration för Mittskåne
Vatten

Mattias Haraldsson, Ekonomihögskolan i Lund.
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Författad av Mattias Haraldsson, Ekonomihögskolan i Lund. Jag arbetar som forskare med inriktning mot
kommunal ekonomi och redovisning. Min forskning riktar sig särskilt mot kommunal vatten-, avlopp och
renhållningsverksamhet. Jag har även tidigare arbetat med kommunal revision under 7 år på revisionsfirman
PwC.
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Allmänt om upplägget
Förutsättningar
Höör och Hörby samverkar genom en gemensam nämnd (VA/GIS-nämnden) som regleras av ett avtal samt ett
reglemente. VA-organisationen benämns som Mittskåne Vatten. Gemensam nämnd är en kommunalrättslig
organisation, men innebär inte en egen juridisk person (vilket t.ex. kommunalförbundet är). Nämnden och
Mittskåne Vatten är formellt en del av Höörs kommuns juridiska person (den s.k. värdkommunen).
I Bilaga A beskrivs kortfattat olika organisationsformer för samverkan inom VA-branschen, vad det är för
skillnader dem emellan samt kort om fördelar och nackdelar. Konsekvensen av valet av gemensam nämnd som
samverkansform innebär att det formella huvudmannaskapet ligger kvar i respektive kommun. Därav åligger
det också respektive kommun att upprätta, fastslå och tillgängliggöra en resultat- och balansräkning för VAverksamheten (särredovisningskravet enligt 50 §, vattentjänstlagen). En särredovisning måste mot denna
bakgrund upprättas i Höör och Hörby. Det innebär också att uppföljning av intäkter och kostnader samt
tillgångar och skulder också bör göras i respektive kommuns ekonomisystem. Samtidigt är det den
gemensamma nämndens uppdrag, enligt avtal och reglemente, att genomföra en effektiv VA-verksamhet. I
grunden har således nämnden ett genomförandeuppdrag. Det gör att det finns ett behov av ändmålsenlig
uppföljning till nämnden (drift och investering) och dels att tjänstemannaorganisationen effektivt kan följa upp
den löpande ekonomin (inkomster och utgifter) inom sina ansvarsområden och projekt. Det är mot denna
bakgrund som projektets syfte, delar och förslag ska förstås.
Projektets delar och övergripande syfte
VA/GIS-nämnden och Mittskåne Vatten arbetar för att utveckla ekonomiadministrationen, ekonomisk
uppföljning samt rapportering för sin verksamhet mot bakgrund av vattentjänstlagen. Mot denna bakgrund har
fyra delprojekt bedrivits.
1.
2.
3.
4.

Utveckla en översiktlig struktur för ekonomiadministration av Mittskåne Vattens ekonomiska
transaktioner.
Utveckla en struktur för månadsrapportering till nämnden som också kan anpassas till respektive
kommuns interna rapporteringsrutiner.
Utveckla en struktur för särredovisning/årsrapport för de båda VA-kollektiven Höör och Hörby
Föreslå vissa gemensamma redovisningsprinciper för vatten- och avloppsverksamheterna.

Syftet med delprojekten är att identifiera och föreslå rutiner som:
A)
B)
C)
D)

Utvecklar en särredovisningen av VA-kollektiven (Höör och Hörby) mot bakgrund av vattentjänstlagen.
Stärker den löpande ekonomiska kontrollen hos tjänstemannaorganisationen (Mittskåne Vatten)
Utvecklar uppföljningen av verksamheten till nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Ökar den ekonomiska jämförbarheten mellan VA-kollektiven (Höör och Hörby).

Avgränsning:
Sammanfattningsvis föreslås övergripande strukturer. Även om förslagen har en viss detaljeringsnivå så
återstår detaljfrågor som lämpligen löses vid implementering.

Delprojekt
Ekonomiadministration (se Bilaga B)
Den översiktliga processkartan föreslår ett ekonomiadministrativt upplägg för hur Mittskåne Vattens
transaktioner med omvärlden, dvs. leverantörs- och kundfakturor, kan hanteras för att stärka den löpande
kontrollen hos Mittskåne Vatten samtidigt som kraven på särredovisning av huvudmannen beaktas. I huvudsak
innebär förslaget följande:
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All fakturering, avstämning och uppföljning (inklusive inkassoärenden) för VA-kollektiv Höör och VAkollektiv Hörby sköts av Mittskåne Vatten (kundservice).
Alla inbetalningar sker till Mittskåne Vatten (Höörs kommun) och stäms av, men likviditet som tillhör
VA-kollektiv Hörby överförs från Höör till Hörby månadsvis. Själva intäktsredovisningen sker i
respektive kommun baserat på bokföringsfil.
Alla leverantörsfakturor (i princip) för VA-kollektiv Höör och VA-kollektiv Hörby ska tas emot, stämmas
av och redovisas hos Mittskåne Vatten.
Operativa tjänster (drift och investering) som utförs av Hörby kommun åt Mittskåne Vatten efter
beställning faktureras Mittskåne Vatten.
Alla leverantörsfakturor som avser Hörby VA-kollektiv redovisas som kostnader i Höörs kommun, men
kodas internt som investeringsfakturor eller driftfakturor. Kostnaderna vidarefaktureras månadsvis
från Höörs kommun till Hörby kommun.
Vidarefakturerade kostnader som avser investeringsprojekt anläggningsredovisas i Hörby kommun och
de som avser drift redovisas som kostnader efter slag.

För mer bakgrund och ytterligare detaljer, se Bilaga B.
Fördelen med föreslaget upplägg är att tjänstemännen inom Mittskåne Vatten löpande kan följa upp
kundfakturering, driftkostnader och investeringsutgifter i ett ekonomisystem (Höörs kommun), vilket syftar till
att stärka den löpande kontrollen. Vidare möjliggör upplägget också att intäkter, kostnader och samt tillgångar
och skulder kan identifieras och följas upp samt särredovisas i respektive kommun där huvudmannaskapet
ligger, vilket är i enlighet med vattentjänstlagen. Upplägget kräver mycket god planering och prognostisering
från Mittskåne Vattens sida. Detta för att likviditetsbehoven ska kunna planeras i båda kommuner.
Nackdelen är att upplägget är administrativt omfattande, till exempel genom att all VA-ekonomi som berör
Hörby ska vidarefaktureras och därmed attesteras och bokföras i två kommuner.
Månadsuppföljning (se Bilaga C)
Förslag föreligger på en struktur för månadsrapportering till den gemensamma nämnden som också kan
vidarerapporteras till respektive kommunstyrelse.
För mer bakgrund och ytterligare detaljer, se Bilaga C.
Följande kvaliteter är ambitionen att månadsrapporten ska leva upp till:





Relevant struktur för vatten- och avloppsverksamheterna (verksamhetens art och struktur)
Samordnad struktur för båda VA-kollektiven; Höör och Hörby (jämförbarhet)
Rimlig bredd och detaljnivå för en nämnds behov (uppföljning)
Ska kunna utgöra bilaga/underlag till rapporteringen till kommunstyrelsen inom respektive kommun.

Månadsuppföljningen sker av intäkter och kostnader och ska vidarerapporteras till respektive kommunstyrelse.
Av denna anledning baseras månadsrapporten på redovisningen i respektive kommuns ekonomisystem och
måste därför upprättas efter att Hörby kommun har bokfört månadens fakturor från Höörs kommun.
Observera att föreslagen månadsrapport är mer detaljerad än vad som normalt förekommer. Detta motiveras
av att nämnden är en specialistnämnd samt att det är en samverkansorganisation.
Årsrapport för Mittskåne Vatten och de båda VA-kollektiven (särredovisning, se Bilaga D, E och F)
Förslag föreligger på en struktur för årsrapport för Mittskåne Vattens VA-verksamhet som helhet och en
struktur för årsrapport (särredovisning) för respektive VA-kollektiv (Höör och Hörby). Vidare återfinns förslag
till struktur för tertialrapport.
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För mer bakgrund och ytterligare detaljer, se Bilaga D, E och F.
Följande kvaliteter är ambitionen att årsrapporten ska leva upp till:







Relevant struktur för vatten- och avloppsverksamheterna (verksamhetens art och struktur)
Anpassad till kraven i vattentjänstlagen (särredovisning).
Kunna användas för kommunikation till fastighetsägarna (tillgänglighet)
Fastställas av respektive kommunfullmäktige (vattentjänstlagen)
Utgöra underlag för taxe-beslut i respektive kommunfullmäktige (beslutsunderlag)
Möjliggöra jämförelser mellan VA-kollektiven: Höör och Hörby (uppföljning, utvärdering)

Gemensamma redovisningsprinciper för VA (se Bilaga G)
Förslag föreligger avseende vissa gemensamma redovisningsprinciper för vatten- och avloppsverksamheterna.
Områden som principerna som tar upp är:







Intäkter från VA-taxan, överuttag och 3-års principen
Anläggningsavgifter
Investeringsfond
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella intäkter och kostnader
Fördelning av gemensamma kostnader

För mer bakgrund och ytterligare detaljer, se Bilaga G.
Målet är att kommunstyrelsen i respektive kommun, Höör och Hörby, ska fastställa samma
redovisningsprinciper för VA i båda kommunerna. Detta för att skapa jämförbara VA-ekonomier och ett
enhetligt förhållningssätt gentemot abonnenterna samt enhetliga planerings- och kalkylförutsättningar för
tjänstemännen. Förslaget till redovisningsprinciper behandlar bara ett urval av principer. Dessa är utvalda då de
är särskilt viktiga för en VA-verksamhet. I övrigt tillämpas respektive kommuns redovisningsprinciper.

Övriga frågor
Ekonomers tillgång till ekonomisystem
För att möjliggöra effektiv rapportering till nämnd, säkerställa kvalitet samt skapa möjligheter att ”täcka upp”
för varandra är det viktigt att ansvariga ekonomer i Höör och Hörby får någon form av access till den andra
kommunens ekonomisystem. Detta för att kunna ta fram information, sammanställa rapporter och stämma av
redovisningen.
Investeringsanslag
Enligt avtal beslutar respektive kommun om investeringar och deras finansiering. Höör och Hörby har idag olika
processer för beslut och genomförande av investeringar. För en effektivare hantering förordar nämnden att
verksamheten även från Hörby tilldelas ramanslag baserat på en projektlista, där nämnden är bemyndigad att
igångsätta projekt inom tilldelad totalram.
Intern kontroll
Mittskåne Vatten bör upprätta årliga internkontrollplaner med syfte att kontrollera att inkomster och utgifter
redovisas på rätt VA-kollektiv. Utfallet bör årligen rapporteras till respektive kommunstyrelse.
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Bilaga A Översikt över skillnader avseende olika organisationsformer
för samverkan inom VA-sektorn
Författad av Mattias Haraldsson, Ekonomihögskolan i Lund.

Organisationsformer för samverkan
Under de senaste två decennierna har det skapats många nya gemensamma samverkansorganisationer och kommunerna har valt att använda hela paletten av juridiska former för sin
samverkan. Det finns flera olika sätt att samverka, men de organisationsformer som används är
framförallt bolagsformen, kommunalförbundet och den gemensamma nämnden. I tabell 1 nedan
visas den generella utvecklingen (tabellen är hämtad från Rapport 2016:24: Kommunal samverkan
inom avfallssektorn. Erfarenheter och utvecklingstendenser.)

Tabellen visar att gemensamma bolagsstrukturer (kan organiseras på många olika sätt) är vanligast i
Sverige, medan det finns ungefär lika många kommunalförbund som gemensamma nämnder.
Anledningen till att det fanns 0 gemensamma nämnder 1997 var att formen infördes då.
När det gäller specifikt VA, ser det lite annorlunda ut. Även in om VA-sektorn samverkar de flesta
inom bolagsformen. Ca 90 kommuner samverkar genom bolag, 30 stycken genom kommunalförbund
och 11 kommuner genom gemensam nämnd. Vidare går det att skilja på hur kommunerna väljer att
samverka. En del kommuner väljer att endast samverka avseende driften, medan andra också
samordna huvudmannaskapet till samma organisation.

Utmärkande skillnader mellan olika samverkansformer
Observera att kommunalförbund, kommunala bolag och gemensamma nämnder i detalj kan
organiseras på många olika sätt, vilket kan motverka vissa nackdelar och/eller stärka vissa fördelar
med respektive form. Nedan syftar endast att ge en översiktlig bild över skillnader mellan formerna.
En första distinktion kan göras mellan bolag och kommunalförbund/gemensam nämnd.
Kommunalförbund och gemensam nämnd är offentligrättsliga former som regleras i kommunallagen.
Fördelen kan anses vara att formerna möjliggör demokratisk förankring. Bolagsformen är en
privaträttslig organisationsform med tillhörande styrelse. Fördelen anses vara att
organisationsformen är självständig, stärker ett operativt styre samt att i styrelsen kan sakkunniga
anlitas.
En andra distinktion kan göras mellan organisering av huvudmannaskapet. Kommunalförbund och
bolag (100 % ägda av kommunerna) är egna juridiska former, kan äga VA-tillgångar samt kan vara
formell huvudman. Fördelen är att organisationsformerna kan, i stort sett, hantera alla
1

huvudmannafrågor förutom beslut om taxa (fortfarande kommunfullmäktige) i samma organisation
där VA-kompetensen finns. Eftersom formerna möjliggör formellt huvudmannaskap kan också hela
VA-ekonomin ligga i organisationerna, dvs. ansvaret för resultat- och balansräkning. Det ekonomiska
ansvaret avgränsas och tydliggörs.
Den gemensamma nämnden är inte egen juridisk form, och bygger därför på organisering i en
värdkommun. Fördelen är att det är en enkel form för samverkan, lämplig för att organisera drift
samt lämplig för att samverkan mellan få kommuner. När det gäller VA försvårar formen för
helhetssyn och en total bild över VA-ekonomin då resultat- och balansräkning för VA redovisas hos
de samverkande kommunerna. Anledningen är att den gemensamma nämnden inte kan äga VAtillgångar och kan inte ta på sig det formella huvudmannaskapet. Vidare återfinns VA-kompetensen
hos en kommun och inte hos den andra, vilket skapar ett organisatoriskt avstånd mellan det formella
huvudmannaskapet och VA-kompetensen. Liknande nackdelar uppstår vad valet av bolag och
kommunalförbund om dessa organiseras som driftorganisationer.
Även om bolagsformen är den dominerande formen för samverkan inom VA, så är trenden att
kommunalförbundet ökar i popularitet. Anledningen är sannolikt att den möjliggör ett tydligt politiskt
styre samtidigt som VA-ekonomin kan avgränsas från övrig kommunal ekonomi. Vidare är det relativt
enkelt att ansluta nya medlemmar.
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Bilaga B Översiktlig processkarta för ekonomiadministration av
Mittskåne Vattens ekonomiska transaktioner
Författad av Mattias Haraldsson, Ekonomihögskolan i Lund.

Allmänt om processkartan
Processkartan syftar till att översiktligt visa hur Mittskåne Vattens transaktioner med omvärlden, dvs.
leverantörs- och kundfakturor, kan hanteras mot bakgrund av att vattentjänstlagens krav på särredovisning av
huvudmannen, vilket är Höör respektive Hörby kommun. Följande kvaliteter syftar strukturen att leva upp till:




Säkerställa en särredovisning av VA-kollektiven (Höör och Hörby).
Prioritera Mittskåne Vattens samt dess nämnds möjlighet till löpande planering och uppföljning.
Samordna processerna så långt det är möjligt till Mittskåne Vatten för att säkerställa så god kontroll
och kontinuitet som möjligt.

Avgränsning: Processbeskrivingen redogör för förslag på de huvudsakliga delarna av processerna. Förslaget
innehåller inte detaljerade rutiner och exakta konton m.m.

Upplägg för uppföljningsrutin
Med föreslaget ekonomiadministrativt upplägg kan tjänstemannaorganisationen (Mittskåne Vatten) löpande
följa upp alla väsentliga drift och investeringsutgifter i Höörs kommuns ekonomisystem. Vid uppföljning av
intäkter och kostnader (tillgångar och skulder) samt rapportering till nämnd och respektive kommunstyrelse
måste rapporterna tas ut från respektive kommuns ekonomisystem. Det är endast där den fullständiga
redovisningen finns. För detta krävs en effektiv vidarefakturering från Höör till Hörby, samt att ansvariga
ekonomer har access till respektive ekonomisystem. Detta för att kunna stämma av, ta fram rapporter och
täcka upp för varandra.

Sammanfattning avseende fakturering, likviditet och intäkter1
Föreliggande förslag innebär att all fakturering, avstämning och uppföljning (inklusive inkassoärenden) för VAkollektiv Höör och VA-kollektiv Hörby sköts av Mittskåne Vatten (kundservice). Alla inbetalningar sker till
Mittskåne Vatten (Höörs kommun) och stäms av, men likviditet som tillhör VA-kollektiv Hörby överförs från
Höör till Hörby månadsvis. Själva intäktsredovisningen sker i respektive kommun baserat på bokföringsfil.

Sammanfattning avseende leverantörsfakturor för investering och drift2
Föreliggande förslag innebär att alla leverantörsfakturor (i princip) för VA-kollektiv Höör och VA-kollektiv Hörby
ska tas emot, stämmas av och redovisas hos Mittskåne Vatten. Operativa tjänster (drift och investering) som
utförs av Hörby kommun åt Mittskåne Vatten efter beställning faktureras Mittskåne Vatten. Alla
leverantörsfakturor som avser Hörby VA-kollektiv redovisas som kostnader i Höörs kommun, men kodas som
investeringsfakturor eller driftfakturor. Kostnaderna vidarefaktureras månadsvis från Höörs kommun till Hörby
kommun. I vidarefaktureringen ingår också kostnader som uppstått inom Mittskåne Vatten men som avser VAkollektiv Hörby. Vidarefakturerade kostnader som avser investeringsprojekt anläggningsredovisas i Hörby
kommun och de som avser drift redovisas som kostnader efter slag. Förslaget innebär att det i stort sett är
avskrivningskostnader, finansiella kostander (ränta) och fördelade gemensamma kostnader som redovisas
direkt på VA-verksamheten i Hörby kommun.

Liknande upplägg finns hos NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) som fakturerar åt sex kommuner och HEM (Halmstads Energi
och Miljö AB) som fakturerar åt Halmstad och Laholm.
2 Liknande upplägg finns hos Halmstads kommun gentemot Laholms kommun och hos NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) som
utför VA-tjänster åt sex kommuner.
1
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Översiktlig bild över ekonomisk särredovisning och
ekonomisk uppföljning
Bilden nedan visar en översiktlig bild över hur kravet på särredovisning och nämndens uppföljningsansvar
förhåller sig till vattentjänstlagen och nämndens uppdrag.

A: Ekonomiska huvudmannaskapet
VA-verksamhet ska genomföras enligt självkostnadsprincipen och helt eller delvis finansieras av taxor som
beslutas av kommunfullmäktige (vattentjänstlagen). För att säkerställa abonnenternas möjlighet att följa upp
avgiftsuttaget mot självkostnadsprincipen, finns det ett formulerat krav på särredovisning i vattentjänstlagen
(50§, Lagen om allmänna vattentjänster). Kravet innebär att VA-verksamheten ska särredovisas genom en egen
resultat- och balansräkning. Särredovisningen ska upprättas och fastställas av huvudmannen samt finnas
tillgänglig för fastighetsägarna. Huvudmannens huvudsakliga ekonomiska ansvar gentemot abonnenterna är
således självkostnad, taxa och särredovisning. En särredovisning måste mot denna bakgrund upprättas i Höör
och Hörby. Det innebär också att uppföljning av intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder måste göras
i respektive kommuns ekonomisystem.

B: Nämndens ekonomiska genomförande- och uppföljningsansvar
Enligt avtal och reglemente ska nämnden och dess förvaltningsorganisation (Mittskåne Vatten) genomföra vaverksamheten vilket utifrån ett ekonomiskt perspektiv innebär att debitera och driva in anläggnings- och
brukningsavgifter, genomföra effektiv drift och underhåll av befintliga anläggningar samt genomföra
investeringar i enlighet med budget. De ekonomska ramar som finns är beslutade taxor samt budget för
investering och drift, vilka alla är fullmäktigebeslut i respektive kommun. I grunden har således nämnden ett
genomförandeuppdrag, vilket innebär att genomföra verksamheten effektivit utifrån lagar, mål och ekonomi
(budgetar, taxan etc.). Det gör att det finns ett behov av ändmålsenlig uppföljning till nämnden (drift och
investering) och dels att tjänstemannaorganisationen effektivt kan följa upp den löpande ekonomin (inkomster
och utgifter) inom sina ansvarsområden och projekt. Vidare ska nämnden kunna rapportera
genomförandeuppdraget till respektive kommunstyrelse/kommunfullmäktige. Däremot är nämnden inte direkt
särredovisningsansvarig gentemot abonnenterna. Det är respektive kommunfullmäktige. Indirekt torde dock
nämnden/Mittskåne Vatten vara den organisation som arbetar fram särredovisningsrapporten till respektive
kommunstyrelse/kommunfullmäktige.
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Översiktlig processkarta
Bilden nedan visar en översiktlig processkarta för hanteringen av kund- och leverantörsfakturor samt
redovisningen av kostnader och intäkter. ”Pilarna” förklaras i punktform.

Fakturering, intäkter och likviditet
Allmänt:




All fakturering, avstämning och uppföljning (inklusive inkassoärenden) för Höör och Hörby sköts av
Mittskåne Vatten (kundservice).
Intäkter redovisas i respektive kommun.
Likviditet som tillhör Hörby VA-kollektiv överförs från Höör till Hörby månadsvis.

A och B: Fakturering och inbetalning
Bankgiro och likvidkonto
 Höörs VA-kollektiv har eget bankgiro nr.
 Hörbys VA-kollektiv har eget bankgiro nr.
 Alla betalningar för Höörs VA-kollektiv sker till särskilt likvidkonto i Höörs kommun avsett för Höörs
abonnenter: VA-konto (Höör).
 Alla betalningar för Hörbys VA-kollektiv sker till särskilt likvidkonto i Höörs kommun avsett för Hörbys
abonnenter: VA-konto (Hörby) (Även Hörby kommun har ett särskilt likvidkonto för VA).
Brukningsavgifter:
 Fakturering sker kvartalsvis. Gäller Höör och Hörby.
 Särskild databas för Höör (EDP Future Höör) och en för Hörby (EDP Future Hörby).
 Fil för Höör respektive Hörby skickas till IDATA för fakturering.
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Anslutningsavgifter:
 Debitering av anslutningsavgiften sker när förbindelsepunkten meddelats till brukaren. Gäller Höör
och Hörby.
 Fakturering sker löpande månadsvis. Gäller Höör och Hörby.
 Debiteringsunderlaget (blankett) skapas av kundservice och attesteras av VA-chef. Gäller Höör och
Hörby.
 Underlag för Höör resp Hörby faktureras manuellt av kundservice.

C: Intäkter och likviditet
Intäkter
 Bokföringsfil skapas månadsvis (underlag för intäkter) som skickas till Höör (internt) respektive Hörby.
 Bokföringsfilen bör innehålla specifikation av ej momspliktiga intäkter (påminnelseavgifter etc.),
momspliktiga intäkter (olika brukningsavgifter och anslutningsavgifter), MOMS samt upplupna poster
(t.ex. ränteintäkter).
 Bokföringsfilen bör innehålla uppgifter om ev. osäkra fordringar och ev. kundförluster.
Likviditet
 VA-kollektiv Höör har ett eget likviditetskonto, VA-konto (Höör) och erhåller intäktsränta.
 VA-kollektiv Hörby har ett eget likviditetskonto, VA-konto (Hörby) i Höör och erhåller intäktsränta. VAkollektiv Hörby har ytterligare ett likviditetskonto i Hörby och erhåller intäktsränta även på detta
konto.
 Avseende VA-kollektiv Hörby sker i samband med månadsskifte en överföring till Hörby kommun av de
medel som influtit under månaden (bokfört hos banken sista redovisningsdagen på månaden).
Överföringen sker således från VA-konto (Hörby) i Höörs kommun till VA-kontot i Hörby kommun.
Redovisning i Höör avseende bruknings- och anslutningsavgifter för VA-kollektiv Höör
 Avseende VA-kollektiv Höör redovisas brukningsavgifter genom Kundfordringar (innan betalning),
Kassa (vid betalning) och konto för Intäkter.
 Avseende VA-kollektiv Höör redovisas anslutningsavgifter genom Kundfordringar (innan betalning),
Kassa (vid betalning), Förutbetald intäkt (skuld) samt konto för Intäkter. Periodisering sker utifrån
fastställd redovisningsprincip samt med hjälp av anläggningsregistret.
Redovisning i Höör avseende bruknings- och anslutningsavgifter för VA-kollektiv Hörby
 Avseende VA-kollektiv Hörby redovisas brukningsavgifter genom Kundfordringar (innan betalning),
Kassa (vid betalning) och konto för Skuld (avräkningskonto).
För att hantera faktureringen av avgifter för Hörby kommuns räkning i redovisningen i Höörs kommun
behövs i princip tre konton. Kundfordringar (VA-Hörby), Kassa: VA-konto (Hörby) och ett avräkningskonto
på balansräkningens skuldsida, Avräkningskonto VA-Hörby (247*). Summan av dessa tre konton ska alltid
vara noll.
Observera att utgående MOMS avseende VA-Hörby ska redovisas och betalas av Hörby kommun.
Kundfaktureringen bokförs således inklusive MOMS på avräkningskontot (alternativt särredovisas på ett
annat avräkningskonto).
Redovisning i Hörby avseende likviditet, bruknings- och anslutningsavgifter
 Avseende brukningsavgifter för VA-kollektiv Hörby bokförs de på Intäktskonto i Hörby baserat på
bokföringsfil från faktureringen (se ovan) med ett avräkningskonto på tillgångssidan som motkonto.
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Avseende anslutningsavgifter för VA-kollektiv Hörby bokförs de på konto för Intäkter och Förutbetalda
intäkter med ett avräkningskonto på tillgångssidan som motkonto. Periodisering sker utifrån fastställd
redovisningsprincip samt med hjälp av anläggningsregistret.
Avseende likviditetsöverföringen från Höör till Hörby redovisas den mot konto för Kassa (VA-kontot)
med avräkningskonto på tillgångssidan som motkonto.

För att hantera redovisningen av intäkter i Hörby kommun behövs i princip konto för Intäkter (specificerat för
olika slag av intäkter), balanskonto för Förutbetalda intäkter, konto för Kassa (VA-kontot) samt ett
avräkningskonto för VA på tillgångssidan t.ex. Upplupna VA-avgifter (175*).

Leverantörsfakturor för drift och investeringar
Allmänt:





Alla leverantörsfakturor (i princip) för VA-kollektiv Höör och VA-kollektiv Hörby ska tas emot, stämmas
av och redovisas hos Mittskåne Vatten.
Alla kostnader som uppstår hos Mittskåne Vatten (och Höörs kommun) som avser VA-kollektiv Hörby
vidarefaktureras.
Alla operativa tjänster (drift och investering) som utförs av Hörby kommun åt Mittskåne Vatten
faktureras Mittskåne Vatten (arbetet ”beställs” av Mittskåne Vatten).
Kostnader som direkt redovisas på VA-kollektiv Hörby i Hörby kommun ska minimeras och i princip
bara vara overheadkostnader, avskrivningar och ränta (mindre kostnader/intäkter kan naturligtvis
förekomma t.ex. försäkring/banktjänster/ränteintäkter).

D och E: Driftfakturor och Investeringsfakturor
Hantering leverantörsfakturor Höörs VA-kollektiv
 Gransknings- och beslutsattesteras inom Mittskåne Vatten. Vid attestering och kontering sker
bedömning om det är en investeringsfaktura eller driftfaktura.
 Driftfakturor redovisas som Leverantörsskulder (innan betalning), Kassa (vid betalning) samt konto för
Kostnader med tilläggande kodning för VA-kollektiv Höör (72*).
 Investeringsfakturor redovisas som Leverantörsskulder (innan betalning), Kassa (vid betalning) samt
konto för Pågående investering. Aktivering sker vid ibruktagande.
Hantering leverantörsfakturor Hörbys VA-kollektiv
 Gransknings- och beslutsattesteras inom Mittskåne Vatten. Vid attestering och kontering sker
bedömning om det är en investeringsfaktura eller driftfaktura.
 Driftfakturor redovisas som Leverantörsskulder (innan betalning), Kassa (vid betalning) samt konto för
Kostnader med tilläggande kodning för VA-kollektiv Hörby (73*) och att det är en driftfaktura (XX*).
 Investeringsfakturor redovisas som Leverantörsskulder (innan betalning), Kassa (vid betalning) samt
konto för Kostnader med tilläggande kodning för VA-kollektiv Hörby (73*), att det är en
investeringsfaktura (XX*) och ett investeringsprojektnummer (samma eller synkat med Hörby
kommuns investeringsprojektnummer).

F: Fakturering Drift och Investering
Fakturering från Mittskåne Vatten till Hörby: Drift
 Månadsvis fakturering sker enligt schablon (1/12 av budget)
 Gemensamma kostnader delas upp på kommungemensamma och förvaltningsgemensamma och
fördelas därefter på VA-kollektiven (Höör och Hörby).
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Mittskåne Vatten fakturerar Hörby kommun månadsvis för de bokförda driftkostnaderna som avser
VA-kollektiv Hörby. Fakturan justeras med avseende på förskottsfaktureringen ovan.

Fakturering från Mittskåne Vatten till Hörby: Investering
 Månadsvis fakturering sker enligt prognostiserade behov/aktuella genomförandeplaner.
 Mittskåne Vatten fakturerar Hörby kommun månadsvis för de bokförda investeringsutgifterna som
avser VA-kollektiv Hörby. Av fakturan framgår att det den avser investeringsprojekt samt vilka
projektnummer utgifterna avser/fördelas på.
 Efter avslutat projekt upprättas en slutfaktura samt en slutredovisning genom en avslutningsblanket.
Av avslutningsblanketten framgår budget, faktisk utgift, komponentindelning, avskrivningstider,
uppgifter om identifiering (märkning, placering etc.). Till avslutningsblanketten bifogas alla underlag
till investeringen som specificerar investeringsutgiften/anskaffningsvärdet (sammanställning av
nerlagd tid, leverantörsfakturor m.m.).
OBS ovan upplägg kräver mycket god investeringsplanering och prognostisering från Mittskåne Vattens
sida. Detta för att likviditetsbehoven ska kan planeras i båda kommuner.
Redovisning i Hörby avseende Drift och Investering
 Gransknings- och beslutsattesteras inom ekonomiavdelningen, Hörby kommun.
 Driftfakturor från Mittskåne Vatten redovisas som Leverantörsskulder (innan betalning), Kassa (vid
betalning) samt konto för Kostnader med kodning för slag av driftkostnad.
 Investeringsfakturor Mittskåne Vatten redovisas som Leverantörsskulder (innan betalning), Kassa (vid
betalning) samt konto för Pågående investering. Aktivering sker vid ibruktagande och i anslutning till
att avslutningsblanketten erhålles från Mittskåne Vatten.
MOMS
 Höörs kommun redovisar inte MOMS för VA-avgifter som avser Hörby VA-kollektiv.
 Höörs kommun redovisar ingående MOMS för erhållna leverantörsfakturor som avser Hörby VAkollektiv och utgående MOMS för vidare fakturering som avser Hörby VA-kollektiv. Nettomoms=0.
 Hörby kommun redovisar utgående MOMS för VA-avgifter som avser Hörby VA-kollektiv.
 Hörby kommun redovisar ingående MOMS för leverantörsfakturor från Mittskåne Vatten som avser
Hörby VA-kollektiv.
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Bilaga C Månadsrapport för Mittskåne Vatten
Författad av Mattias Haraldsson, Ekonomihögskolan i Lund.

Månadsrapportens struktur
Månadsrapporten börjar med en allmän inledning där övergripande händelser och aktiviteter kan
rapporteras och kommenteras genom text. Det kan handla om kommunikationsfrågor, projekt,
personalfrågor m.m. Därefter följer uppföljning per kollektiv (Höör resp. Hörby). Uppföljningen per
kollektiv börjar med en möjlighet att textmässigt lyfta fram vad som har hänt underperioden med
bäring på det aktuella VA-kollektivet. Där efter följer en uppföljning av intäkterna i form av
brukningsavgifter, anläggningsavgifter (OBS! periodiserade) och övriga intäkter. Under genomgången
av intäkterna sker en uppföljning av kostnaderna. Kostnaderna delas in i:











VA/GIS-nämnden
Material och reperation
Energi
Personal
Övrig drift VA-verk
Förvaltningsgemensamma
Kommungemensamma
Övriga driftkostnader
Avskrivningar
Ränta

Efter kostnadsuppföljningen redovisas periodens resultat. Periodens resultat följs upp genom
kommentarer till avvikelser. En särskild ruta är också avgränsad till att redovisa eventuella risker för
väsentliga avvikelser på helåret. Där efter görs en resultatprognos för helåret med kort motivering.
Investeringar följs upp genom årets totalbudget (investeringsram), årets utfall, avvikelse (mellan
budget och utfall) samt prognostiserad avvikelse (mellan budget och prognos). Investeringar med en
projektbudget över 1000 tkr följs upp per projekt där också ackumulerad budget, utfall och avvikelse
redovisas. Uppföljningen av investeringsverksamheten följs av kommentarer till avvikelse och en
identifiering av eventuella risker för framtida avvikelser.

Rutin
Månadsuppföljningen sker av intäkter och kostnader och ska vidarerapporteras till respektive
kommunstyrelse. Av denna anledning baseras månadsrapporten på redovisningen i resp. kommuns
ekonomisystem och måste upprättas efter att Hörby kommun har bokfört månadens fakturor från
Höörs kommun.

Månadsrapportens anpassning till övrig rapportering i respektive kommun




Månadsrapporten kan summeras till kostnader och intäkter vilket är minimikraven i Höörs
kommun, vilket också innebär att månadsrapporten bör kunna ligga som bilaga till den
formella rapporten.
Månadsrapporten kan summeras till kostnader, intäkter, avskrivningar och ränta vilket är
minimikraven i Hörbys kommun, vilket också innebär att månadsrapporten bör kunna ligga
som bilaga till den formella rapporten.
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Månadsrapport

VA/GIS-nämnden Mittskåne Vatten

Övergripande

Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden
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VA/GIS-nämnden Mittskåne Vatten

Höör

Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden

Verksamhetens intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter
Anläggningsavgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Budget

Utfall

Avvikelse

Kostnader utifrån slag:
VA/GIS-nämnden
Material och reperation
Energi
Personal
Övrig drift VA-verk
Förvaltningsgemensamma
Kommungemensamma
Övriga driftkostnader
Avskrivningar
Ränta
Summa kostnader

Budget

Utfall

Avvikelse

Årets
utfall

Avvikelse

Periodens resultat
Kommentarer till väsentliga avvikelser

Identifierade risker för väsentliga avvikelser

Prognostiserat resultat för helåret

Verksamhetens investeringar
Årets
budget

Prognostiserad
Ackumulerat Ackumulerad
avvikelse
Total budget
utfall
avvikelse

Totala investeringar
Investeringsprojekt (>1000 tkr)
Investering X
Investering Y
Kommentarer till väsentliga avvikelser

Identifierade risker för väsentliga avvikelser
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VA/GIS-nämnden Mittskåne Vatten

Hörby

Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden

Verksamhetens intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter
Anläggningsavgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Budget

Utfall

Avvikelse

Kostnader utifrån slag:
VA/GIS-nämnden
Material och reperation
Energi
Personal
Övrig drift VA-verk
Förvaltningsgemensamma
Kommungemensamma
Övriga driftkostnader
Avskrivningar
Ränta
Summa kostnader

Budget

Utfall

Avvikelse

Årets
utfall

Avvikelse

Periodens resultat
Kommentarer till väsentliga avvikelser

Identifierade risker för väsentliga avvikelser

Prognostiserat resultat för helåret

Verksamhetens investeringar
Årets
budget

Prognostiserad
Ackumulerat Ackumulerad
avvikelse
Total budget
utfall
avvikelse

Totala investeringar
Investeringsprojekt (>1000 tkr)
Investering X
Investering Y
Kommentarer till väsentliga avvikelser

Identifierade risker för väsentliga avvikelser
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Bilaga D Årsrapport för Mittskåne Vatten

Årsrapport 20X8
Mittskåne Vatten

1
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Mittskåne Vatten
Organisation
Här kan organisationen beskrivas. T.ex:
Mittskåne Vatten är en kommunal organisation som är resultatet av en sammanslagning av VAverksamheterna i Höör och Hörby. Vi ansvarar för driften av den kommunala vattenproduktionen,
avloppsreningen och ledningsnätet och vårt samarbete gör att vi kan dra nytta av våra kompetenser
och vår teknik på ett optimalt sätt. Samtidigt ger detta oss möjligheter att utveckla och förbättra våra
tjänster och våra produkter för en långsiktig hållbarhet. Samverkan mellan kommunerna sker genom
en gemensam nämnd, där politiker från båda kommuner finns representerade. Personalen är
anställd i Höörs kommun. Kommunfullmäktige i Höör respektive Hörby är fortfarande huvudman för
VA-verksamheten och beslutar om t.ex. VA-taxan.

Personal
Här kan personalfrågor beskrivas. Antal anställda. Män och kvinnor. Sjuktal. Medelålder. Vakanser.
Utmaningar inför framtiden.

Förvaltningsövergripande projekt
Här kan övergripande projekt beskrivas som förvaltningen arbetar med som berör både Höör och
Hörby eller är förvaltningsgemensamma.

Budgetuppföljning
Här kan den övergripande budgeten följas upp.
DRIFTREDOVISNING
tkr

Bokslut 20X6

Bokslut 20X7

Bokslut 20X8

Budget 20X8

Intäkter
Kostnader
Driftnetto
Budgetavvikelse

Omvärldsanalys
Här kan omvärlden beskrivas med avseende på vatten- och avloppsfrågor. Nya lagar, miljöfrågor,
samhällsbyggnadsfrågor etc.
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Nyckeltalsjämförelse VA Höör och VA Hörby
Mittskåne Vatten ansvarar för driften av VA-verksamheten i Höör och Hörby. Nedan redovisas en
nyckeltalsjämförelse mellan kommunernas VA-kollektiv.
Nyckeltalsutveckling 20X4-20X8 VA Höör
År/typ av nyckeltal

Genomsnitt 5 år

20X8

20X7

20X6

20X5

20X4

Genomsnitt 5 år

20X8

20X7

20X6

20X5

20X4

Antal abonnenter
Brukningstaxa Typhus A
Totala intäkter per abonnent
Total kostnad per abonnent
Investeringar per abonnent
Ledningsnätets förnyelsetakt, år
Antal vattenläckor per km vattenledning
Antal avloppsstopp per km avloppsledning
Andel ovidkommande vatten till reningsverk %
Andel läckage %

Nyckeltalsutveckling 20X4-20X8 VA Hörby
År/typ av nyckeltal
Antal abonnenter
Brukningstaxa Typhus A
Totala intäkter per abonnent
Total kostnad per abonnent
Investeringar per abonnent
Ledningsnätets förnyelsetakt, år
Antal vattenläckor per km vattenledning
Antal avloppsstopp per km avloppsledning
Andel ovidkommande vatten till reningsverk %
Andel läckage %
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Årsrapport (särredovisning) för VA-kollektiv Höör
Här kan årsrapporten för VA-kollektiv Höör fogas in. Se särskilt dokument.
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Årsrapport (särredovisning) för VA-kollektiv Hörby
Här kan årsrapporten för VA-kollektiv Hörby fogas in. Se särskilt dokument.

6

Bilaga E Årsrapport för VA-kollektiv Höör/Hörby

Årsrapport 20X8
Vatten- och avlopp
Höörs alt. Hörby kommun
OBS1 Detta är ett strukturellt förslag (rubriker och innehåll),
vilket innebär att all löpande text och alla siffror är
påhittade med syftet att illustrera förslaget till struktur för
årsrapport.
OBS2 En årsrapport (särredovisning) ska upprättas för
Höörs VA-kollektiv och en för Hörbys VA-kollektiv.
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Förvaltningsberättelse
Enligt vattentjänstlagens 50 § skall alla kommunala VA-huvudmän, minst årligen, upprätta en
särredovisning (separat resultat- och balansräkning) för sin verksamhet. Vidare ska särredovisningen
fastställas av huvudmannen, kommunfullmäktige, och göras tillgänglig för fastighetsägarna.
Förliggande årsrapport är upprättad mot denna bakgrund.

Verksamheten
Höörs/Hörby kommuns vatten- och avloppsverksamhet (VA) ansvarar för produktion och distribution
av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten samt drift, underhåll och förnyelse av VAanläggningar inom fastställda verksamhetsområden. Höörs/Hörby kommuns verksamhet distribuerar
dricksvatten och renar avloppsvatten för cirka xxxx abonnenter. En betydande del av dricksvattnet
hämtas från XXXXX, men Höörs/Hörby kommun har också egen produktion vid ett mindre
vattenverk. Avloppsvatten renas i XX avloppsreningsverk av varierande storlek. VA-systemet
sammanbinds av ca XXX km vattenledningar, XXX km avloppsledningar och XXX km
dagvattenledningar samt XXX pumpstationer.
VA-verksamheten ska uppfylla de krav och villkor som ställs enligt Lagen om allmänna vattentjänster,
Miljöbalken och tillstånd meddelade enligt Miljöbalken samt i Livsmedelsverkets
dricksvattenföreskrifter. Utöver detta har Höörs/Hörby kommuns fullmäktige fastställt finansiella mål
och mål för verksamheten.
Operativt bedrivs VA-verksamheten i Höörs/Hörby kommun genom en gemensam nämnd
tillsammans med Höörs/Hörby kommun. Nämnden heter VA/GIS-nämnden och
tjänstemannaorganisationen Mittskåne Vatten. Personalen är anställd i Höörs kommun. För vidare
information se sidan XX, samt www.mittskanevatten.se.

Betydande händelser under året
Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året:









Under året har X fastigheter anslutits till kommunens VA-ledningssystem.
Ca X km VA-ledningar och X st avloppspumpstationer har byggts i våra exploateringsprojekt.
Vidare har en utbyggand av avloppsverket gjorts för att utöka kapaciteten.
Reinvesteringsbehovet är fortsatt stort och under året har t ex ledningssträckor vid Norra
vägen, Södra vägen och Östra vägen åtgärdats. Totalt har X km ledning lagts om.
Under året har det skett X stora vattenläckor med betydande kostnadspåverkan.
I september drabbades kommunen av skyfall med översvämningsproblem som följd. Även
innevarande år kommer krävas för att hantera försäkringsärendena till följs av
översvämningen.
En dagvattenstrategi har tagits fram med utgångspunkten att skapa långsiktigt hållbara
system som ska fungera tillfredsställande för Vatten kommun under lång tid framöver.
Kommunfullmäktige har beslutat att behålla taxorna oförändrade inför kommande år.

Kommentera eventuella händelser som har haft mycket positiv alt. negativ effekt på ekonomi
och/eller verksamhet.
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Måluppföljning
VA-verksamhetens finansiella mål (fastställt av fullmäktige den 18 juni 20X7) för 20X8 är:
Mål
Verksamheten ska planeras och genomföras inom
ramen för VA-taxan, dvs. 100 % avgiftsfinansiering.

Debiterad vattenmängd skall utgöra minst 85 % av
producerad mängd.

Bedömning
Årets resultat blev 0 med en ökning av skulden till
abonnentkollektivet med 2 mkr. Det finns inga
historiska överuttag, eller underskott att återställa.
Överuttaget är inte betydande och bedömningen är att
överuttaget kan återföras under år 201Y.
Utfallet blev 84 % vilket är i paritet med uppsatt mål.
Femårssnittet ligger på 85 %.

Avseende verksamheten har kommunfullmäktige (fastställt den 18 juni 20X4) för 20X5 är:
Mål
Vatten med god kvalitet skall produceras och
distribueras dygnet runt.

Bedömning
Under 20X5 har 450 vattenprov tagits. Av dessa har 1
prov bedömts som otjänligt. Vid omprov bedömdes
det som tjänligt.
Inga längre avbrott av vattenleveranserna har skett
under året.

Analysera och kommentera eventuella avvikelser.

Ekonomi
VA-verksamhetens avgiftsintäkter uppgick till X mkr (X mkr) år 20X8. Ökningen förklaras
huvudsakligen av höjningen av taxorna (ca X mkr). Den löpande konsumtionen låg på jämförbara
nivåer som föregående år.
Årets kostnader uppgick till X mkr (X mkr). Under året inträffade två större läckor samt omfattande
översvämningar vilket belastat resultat negativt jämfört med budget. Vidare har upplåningen ökat
pga. betydande investeringsvolymer (+X mkr i finansnetto).
Ekonomisk utveckling 20X4-20X8
20X8

20X7

20X6

20X5

20X4

48,7

44,3

41,0

39,0

41,0

Drift

-24,4

-21,5

-20,1

-20,2

-20,0

Avskrivningar

-15,5

-14,7

-14,3

-14,0

-13,7

-8,8

-7,8

-7,4

-5,8

-5,8

-48,7

-44,0

-41,8

-40,0

-39,5

År/mkr
Omsättning

Finansnetto
Totala kostnader

Eftersom årets avgiftsinkomster (X mkr) före intäktsföring översteg kostnaderna med 2 mkr redovisas
resultat till noll med en ökning av förutbetalda avgifter (skuld till abonnentkollektivet) med 2 mkr (se
redovisningsprinciper). Det finns inga historiska överuttag, eller underskott att återställa (se tabell
nedan). Överuttaget är inte betydande och bedömningen är att överuttaget kan återföras under år
20X9.
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Resultatavstämning i förhållande till självkostnadsprincipen 20X4-20X8
År/mkr

20X8

20X7

20X6

20X5

20X4

Överuttag/underskott

2

0,3

-0,8

-1

1,5

Eget kapital
Skuld till abonnentkollektivet

0
2

0
0

-0,3
0

0
0,5

0
1,5

Investeringar
Totalt uppgick årets investeringar till X mkr (X mkr), vilket var X mkr mindre än budgeterat.
Avvikelsen beror i huvudsak på förskjutningar i genomförandet till nästa år. Men X mkr mer än 20X7.
Anledningen till den kraftiga ökningen är att en utbyggnad av vattenverket genomförts för att öka
produktionskapaciteten (X mkr) och en investering i nytt driftövervakningssystem (X mkr).
Ledningsnätsinvesteringarna uppgick till X mkr (X mkr). Ökningen beror framförallt på ökad
förnyelsetakt, dvs. projekt med syftet att renovera äldre ledningar.
Investeringar, utfall 20X7 samt budget och utfall 20X8
Utfall
20X7

Budget
20X8

Utfall
20X8

Avvik

Investeringar i produktion vatten

3,0

20,0

17,0

3,0

Investeringar i ledningsnät m.m.

10,0

16,0

14,0

2,0

Investeringar i behandling avlopp

2,0

8,0

7,4

0,6

Övriga investeringar

1,0

18,0

19,3

-1,3

Investeringar, totalt

16,0

62,0

57,7

4,3

År/Kategori investering

För större projekt (över 1 mkr) blev utfallet följande under året.
Större investeringsprojekt 20X8, budget och utfall samt ackumulerad budget och utfall
Budget
Utfall
Avvik.
Ack. budget Ack. utfall Ack. avvik
20X8
20X8
20X8
20X8
20X8
20X5
Investering X

16,0

14,0

2,0

25,0

18,4

6,6

Investering Y

7,0

8,0

-1,0

9,0

12,0

-3,0

Investering Z

18,0

19,3

-1,3

21,0

23,0

-2,0

Projekt X är färdigställt under året och har genomförts inom ramen för projektets totala budget.
Även investering Y är färdigställt. Genomförandet har hållit tidsplanen men överskridit investeringens
totala projektbudget med X mkr. Förklaringen till utfallet är X. När det gäller investering Z så har
svåra markförhållanden gjort att projektet inte kunnat färdigställas under året, samt inneburit att
projektbudgeten har överskridits med X mkr. Inför nästa år förväntas ytterligare X mkr krävas för att
färdigställa projektet.
Årets investeringar på X mkr ligger betydligt högre jämfört med 5-årssnittet på X mkr. De närmaste
kommande 5 åren prognostiseras investeringarna att öka till i snitt X mkr per år, dels beroende på
renoveringsbehov av både verk och ledningsnät men också på nyexploatering. Den ökade
investeringsnivån kommer innebära ökad upplåning med ökade räntekostnader som följd, vilket
måste beaktas inför framtiden.
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Summa investeringar 20X4-20X8
År/mkr

20X8

20X7

20X6

20X5

20X4

57,7

16

13,8

15,6

14,8

Vid anslutning av nya abonnenter faktureras anläggningsavgifter, vilka periodiseras och intäktsförs
normalt över 50 år. Inbetalda anläggningsavgifter är också viktiga för att finansiera delar av
investeringsverksamheten. I tabellen nedan visa utvecklingen av erhållna anläggningsavgifter.
Summa anläggningsavgifter 20X4-20X8
År/mkr

20X8

20X7

20X6

20X5

20X4

10,2

5,3

8,2

2,2

5,6

Taxor
VA-taxan består av en fast avgift och en rörlig avgift beroende på konsumtion av VA-tjänster. Utöver
detta tar VA-verksamheten ut anläggningsavgifter vid nyanslutningar av abonnenter.
Taxeutveckling avseende brukningsavgifter 20X4-20X8
Kr per år/Typhus

20X8

20X7

20X6

20X5

20X4

Typhus A

5500

5430

5360

5290

5220

Typhus B

3300

3230

3160

3090

3020

Avgifterna är fördelade på vattenproduktion, avloppsproduktion samt dag- och dränvatten från
fastighet och från allmän platsmark. Nedan sker en avstämning av avgiftsuttaget i förhållande till
kostnaderna.
Avgiftsuttag i förhållande till tjänst 20X4-20X8
Avgifter och kostnader per tjänst

20X8

20X7

20X6

20X5

20X4

Avgifter Vattenförsörjning
Kostnader Vattenförsörjning
Netto
Avgifter Spillvattenavlopp
Kostnader Spillvattenavlopp
Netto
Avgifter Dag och drän
Kostnader Dag och drän
Netto

Fullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 15 april 20X7 att höja brukningstaxorna med X % per
den 1/1-20X8. Vid samma tillfälle beslutades anläggningsavgifterna att höjas med X %. Taxan har
dessförinnan varit oförändrad sedan 20X5. Inför 20X9 kommer inte taxan justeras.
Verksamheten gör bedömningen att avgiftsintäkterna i snitt måste öka med 3 % per år de närmast
kommande fem åren för att klara reinvesteringsbehovet samt allmänna kostnadsökningar.
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Verksamhetsmått
Under året har en X km nya ledningar anlagts bl a för att ansluta nya abonnenter. Årets förnyelsetakt
blev X år vilket var en förbättring jämfört med 20X7, men långt ifrån vårt långsiktiga mål på under X
år. Antalet läckor och stopp var oförändrade jämfört med 20X7.
Den producerade vattenmängden ligger på stabila nivåer (X tm³), däremot ökade mängden vatten till
avloppsreningsverken (X tm³ jmf med X tm³) vilket beror på de stora regnmängderna som kom i
september. Att minska mängden ovidkommande vatten är prioriterat i våra långsiktiga planer.
Utläckaget ligger på stabila nivåer (X %) och i linje med vår ambitionsnivå.
Nyckeltalsutveckling 20X4-20X8
År/typ av nyckeltal
Antal abonnenter
Vattenledningar, km
Spillvattenledningar, km
Dagvattenledningar, km
Nylagda ledningar, m
Omlagda ledningar, m
Ledningsnätets förnyelsetakt, år
Antal vattenläckor
Antal avloppsstopp
Producerad mängd vatten, tm³
Renad mängd avloppsvatten, tm³
Andel ovidkommande vatten till reningsverk %
Andel läckage %

20X8

20X7

20X6

20X5

20X4

8538
573
593
244
10001
3100

8500
570
590
240
10100
2300

8488
567
587
238
10072
6256

8472
553
573
235
18774
3822

8460
546
566
230
4670
3250

424
20
54

566
21
54

206
25
65

366
39
62

390
23
48

3 596
7 847
61
16

3 956
5 925
51
16

3 961
6 237
53
15

3 957
6 134
52
13

4 031
6 290
53
12

Utblick mot kommande år
Under 20X9 kommer en VA-plan tas fram. Arbetet kommer att samordnas med
samhällsbyggnadskontoret för att ge en helhet för kommunen. I planen kommer, bland annat, ett
nuläge för våra VA-anläggningar och VA-ledningsnätet presenteras samt även framtida
investeringsbehov med prioriteringar. Planerna är även att förstärka arbetet med förebyggande
underhåll.
De närmaste kommande fem åren prognostiseras investeringarna att öka till X mkr per år, dels
beroende på renoveringsbehov av både verk och ledningsnät men också på nyexploatering. Den
ökade investeringsnivån kommer innebära ökad upplåning med ökade räntekostnader som följd,
vilket måste beaktas inför framtiden.
Verksamheten gör bedömningen att avgiftsintäkterna i snitt måste öka med 3 % per år de närmast
kommande fem åren för att klara reinvesteringsbehovet samt allmänna kostnadsökningar. Ett förslag
kommer att läggas fram till fullmäktige det kommande året.

7

Finansiella rapporter
Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (tkr)

Not

20X8

20X7

Verksamhetens intäkter

1

48 724

44 325

Verksamhetens kostnader

2

-24 391

-21 480

Avskrivningar

3

-15 548

-14 702

8 785

8 143

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter

4

60

58

Finansiella kostnader

5

-8 845

-7 901

Årets resultat

6

0

300
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Balansräkning

BALANSRÄKNING (tkr)

Not

20X8

20X7

Mark, byggnader, tekniska anläggningar

7

232 728

205 728

Maskiner och inventarier

8

43 812

28 632

276 540

234 360

467

414

7 981

2 400

Övriga fordringar

264

71

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

420

360

Kassa och bank

240

180

9 372

3 425

285 912

237 785

Eget kapital

0

-300

Årets resultat

0

300

336

298

175 440

147 864

56 810

38 625

9 600

9 600

31 573

27 536

9 000
3 153

12 222
1 640

285 912

237 785

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Kundfordringar

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital
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Avsättningar
Avsättningar

10

Skulder
Långfristiga skulder

11

Lån av kommunen
Förutbetalda anläggningsavgifter
Investeringsfond
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

9

Noter
Not 1 Verksamhetens intäkter

20X8

20X7

48 924

42 675

1 500

1 000

0

0

-1 350

-900

150

100

1 500

1 450

Avsättning investeringsfond

0

0

Upplösning investeringsfond

0

0

Överuttag/ökning skuld till abonnentkollektivet

-2 000

0

Summa verksamhetens intäkter

48 724

44 325

Not 2 Verksamhetens kostnader

20X8

20X7

Material och reperation

-3 900

-2 900

Drift anläggning

-6 647

-5 947

Energi

-3 800

-3 400

Personalkostnader

-3 648

-3 335

Förvaltningsgemensamma*

-1 300

-1 200

Kommungemensamma*

-1 800

-1 700

Övriga kostnader

-3 296

-2 998

-24 391

-21 480

Brukningsavgifter
Anslutningsavgifter
Övriga intäkter
Periodisering anslutningsavgift avgår med
Årets periodiserade intäkt anslutningsavgifter
Periodiserad intäkt anslutningsavgifter från tidigare år

Summa verksamhetens kostnader

* Se redovisningsprinciper för en beskrivning av fördelningsprinciperna
Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar

20X8

20X7

-11 400

-10 872

Maskiner och inventarier

-4 149

-3 830

Summa verksamhetens kostnader

-4 149

-3 830

20X8

20X7

60

58

20X8

20X7

-8 845

-7 901

Mark, byggnader, tekniska anläggningar

* Inga nedskrivningar gjord under 20X5
Not 4 Finansiella intäkter
Tillgodaräknad ränta på likviditet
Not 5 Finansiella kostnader
Ränta på långfristiga skulder (via kommunen)
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Not 6 Resultatavstämning i förhållande till självkostnadsprincipen 20X4-20X8
År/mkr

20X8

20X7

20X
6

20X5

20X4

Överuttag/underskott

2 000

300

-800

-1 000

1 500

0

0

-300

0

0

2 000

0

0

500

1 500

Eget kapital
Förutbetalda avgifter (Skuld abonnentkollektivet)

* För år 20X8 översteg inkomsterna kostnaderna med 2000 tkr, vilket innebär ett överuttag. Överuttaget
bokförs som en skuld till abonnentkollektivet (förutbetald intäkt). Inga överuttag eller underskott att återställa
vid ingången till 20X8.
Not 7 Mark, byggnader, tekniska anläggningar

20X8

20X7

398 400

360 000

-165 672

-154 272

0

0

Bokfört värde

232 728

205 728

Redovisat värde vid årets början

205 728

201 600

38 400

15 000

Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar

0

0

Nedskrivningar

0

0

Återförda nedskrivningar

0

0

Avskrivningar

-11 400

-10 872

Redovisat värde vid årets slut

232 728

205 728

20X8

20X7

70 349

51 020

-26 537

-22 388

0

0

Bokfört värde

43 812

28 632

Redovisat värde vid årets början

28 632

31 462

Investeringar

19 329

1 000

Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar

0

0

Nedskrivningar

0

0

Återförda nedskrivningar

0

0

Avskrivningar

-4 149

-3 830

Redovisat värde vid årets slut

43 812

28 632

20X8

20X7

Ingående eget kapital

0

-300

Årets resultat

0

300

Utgående eget kapital

0

0

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar

Investeringar

Not 8 Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar

Not 9 Eget kapital

* År 20X6 fanns ett underskott på 300 tkr (negativt eget kapital) att återställa.
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Not 10 Avsättningar
Avsättning för översvämningsskador

20X8

20X7

336

298

* Avser försäkringsärenden där bedömningen är att det är över 50% sannolikhet att VAverksamheten skall ersätta abonnenten.
* Avseende pensionsavsättning, se redovisningsprinciper
Not 11 Långfristiga skulder

20X8

20X7

175 440

147 864

56 810

38 625

återstående antal år (vägt snitt)

32 år

27 år

Investeringsfond*

9 600

9 600

Lån av kommunen
Förutbetalda anläggningsavgifter

* Investeringsfonden skapades 20X5 när ett planerat överuttag gjordes. Medlen skall
användas till en investering i ny reningsprocess på kommunens reningsverk. Bedömningen
är att investeringen kommer majoriteten av abonnenterna tillgodo. Investeringen är
kalkylerad till 9,6 mkr och upptagen i investeringsplanen med ett beräknad färdigställande
20X9. Fonden kommer att successivt upplösas över en 30-års period.
Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20X8

20X7

Förutbetalda intäkter (Skuld till abonnentkollektivet)*

2 000

0

Upplupna löner

200

180

Övriga interimsskulder

953

1 460

* Överuttaget 20X8 på 2 mkr bör återställas innan 2021 år utgång (3 år).
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Redovisningsprinciper
Kommunal vatten- och avloppsverksamhet ska enligt vattentjänstlagen (50 §) särredovisas genom en
separat resultat och balansräkning, där upplysningar om principerna för fördelning av gemensamma
kostnader ska framgå. Redovisningen ska upprättas enligt god redovisningssed för kommuners
externa redovisning. Det innebär att verksamhetens resultat- och balansräkning ska upprättats i
enlighet med Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning samt med beaktande av Lagen om allmänna vattentjänster.
Nedan beskrivs väsentliga redovisningsprinciper för vatten- och avloppsverksamheten. Principerna är
fastställda av kommunstyrelsen 20XX-XX-XX(se § X, Dnr KS 20X9/005). I övrigt tillämpas kommunens
generella redovisningsprinciper.
Intäkter från VA-taxan, överuttag och 3-års principen
Intäkter redovisas i den omfattning som inkomsterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när det
är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är förenliga med transaktionen kommer att tillfalla
VA-verksamheten (RKR 18.1).
Prissättningen av VA-verksamhetens tjänster regleras av självkostnadsprincipen (vattentjänstlagen, §
30). Självkostnadsprincipen innebär att överuttag (inkomster från avgifter som överstiger
kostnaderna) i normalfallet inte kan betraktas som en intäkt, utan en skuld till abonnentkollektivet.
När avgiftsinkomsterna överstiger kostnaderna särredovisas dessa som en skuld till
abonnentkollektivet under skuldposten ”Förutbetalda avgifter/Skuld till abonnentkollektivet ” (RKR
18.1).
Är differensen tillfällig återförs medlen till resultaträkningen de närmaste tre åren genom
taxesänkning eller nödvändiga kostnadsökningar. Vid underskott och det inte finns något historiskt
överuttag att reglera minskar underskottet eget kapital. Uppstådda underskott (negativt eget kapital)
kan återställas de närmast kommande tre åren genom överuttag (Prop.2005/06:78 Allmänna
vattentjänster).
Anläggningsavgifter
Vid anslutning av nya abonnenter faktureras en anläggningsavgift. Då anläggningsavgiften avser att
finansiera anslutningsinvesteringar bokförs inkomsten initialt som en långfristig skuld: ”Förutbetalda
anslutningsavgifter”. I enlighet med matchningsprincipen intäktsförs sedan inkomsten successivt i
takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder (RKR 18.1). Hela
anläggningsavgiften periodiseras och i normalfallet intäktsförs anläggningsavgifter succesivt över 50
år.
Investeringsfond
Enligt vattentjänstlagens § 30 får medel avsättas till en fond för specifika framtida nyinvesteringar
om investeringen finns i en fastställd investeringsplan, den är kalkylerad och att det framgår när
medlen är avsedda att tas i anspråk samt att planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs
för att bedöma behovet av fondens storlek. Ett krav är också att aktuell investering ska komma hela
kollektivet tillgodo. En förutsättning för att skapa en investeringsfond, vilket är en typ av långfristig
skuld, är att ett överuttag har skett. Fonden löses succesivt upp mot den specifika investeringens
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avskrivningar. Om investeringen inte genomförs återförs fonden i sin helhet till resultaträkningen
(Prop.2005/06:78 Allmänna vattentjänster).
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar i form av ledningar, vatten- och avloppsverk, pumpstationer m.m.
redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av
systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för
samtliga typer av materiella tillgångar. Komponentavskrivningar tillämpas på anläggningar med
tydliga komponenter som förväntas ha väsentlig skillnad i nyttjandeperiod. (RKR 11.4).
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för
mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp.
Komponentavskrivningar tillämpas på alla anläggningar med ett anskaffningsvärde på minst 0,5 mkr,
där varje enskild komponent skall ha ett värde på 10 % av det totala anskaffningsvärdet eller som
minst 50 tkr. Komponentens nyttjandeperiod skall också avvika med minst 5 år från
huvudkomponenten med längst nyttjandeperiod.
I enlighet med RKR 11.4 görs individuella bedömningar av nyttjandeperioder (avskrivningstider) och
komponentindelningar. I bilaga A framgår beslutade avskrivningstider för olika anläggningstyper och
komponenter. Dessa används som riktvärden.
Finansnetto
Kostnaden för VA-verksamhetens upplåning, som sker vi kommunens centrala avtal, beräknas
kvartalsvis på VA-verksamhetens låneskuld. Räntekostnaden baseras på kommunens genomsnittliga
långfristiga upplåningsränta. Saknas långfristiga lån används SKL:s referensränta det aktuella året.
Finansiella intäkter avser intäktsränta på VA:s likvidkonto.
Avsättning pensioner
Avsättning av pensionsskuld är inte upptagen i balansräkningen. Pensionskostnaderna belastar
resultatet genom personalomkostnadspålägg.
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Fördelning av gemensamma kostnader
För att redovisa ett rättvisande resultat för verksamheten fördelas gemensamma kostnader till VAverksamheten. Enligt vattentjänstlagen (§ 50) ska principerna för denna fördelning framgå av
särredovisningen. Nedan beskrivs fördelningen av gemensamma kostnader.
TABELL: FÖRDELNING AV GEMENSAMMA KOSTNADER I HÖÖR OCH HÖRBY

Höör

Hörby

Nivå

Funktion

Fördelningsprincip

Kommentar

Nivå

Funktion

Fördelningsprincip

Kommentar

Central

Kommunfullmäktige

Ingår ej

Demokratisk funktion

Central

Kommunfullmäktige

Ingår ej

Demokratisk funktion

Kommunstyrelsen

Ingår ej

Demokratisk funktion

Kommunstyrelsen

Ingår ej

Demokratisk funktion

Revisionen

Ingår ej

Demokratisk funktion

Revisionen

Ingår ej

Demokratisk funktion

Kansli/Stab
- Kommundirektör
- Kanslichef
- Nämndsekreterare

Andel av drift
Enligt nerlagd tid på VA
Enligt nerlagd tid på VA

Orsakslogik
Orsakslogik

Kansli/Stab
- Kommunchef

Andel av drift

Ekonomi
- Ekonomichef
- Redovisningschef
- Ekonom Budget
- Ekonom Verksamhet
- Utbetalningar

Enligt nerlagd tid på VA
Enligt nerlagd tid på VA
Enligt nerlagd tid på VA
Enligt nerlagd tid på VA
Enligt nerlagd tid på VA

Personal
Lön
Förvaltning
System

Orsakslogik
Orsakslogik
Orsakslogik
Orsakslogik
Orsakslogik

Ekonomi
- Ekonomichef
- Ekonom Redovisning
- Ekonom Budget
- Ekonom verksamhet
- Utbetalningar

Enligt nerlagd tid på VA
Enligt nerlagd tid på VA
Enligt nerlagd tid på VA
Enligt nerlagd tid på VA
Enligt nerlagd tid på VA

Andel anställda

Schablon

Personal

Ingår ej

Andel antal löner

Schablon

Ingår ej

Samhällsbyggnadschef

Enligt nerlagd tid på VA

Orsakslogik

Förvaltning

Lön
Samhällsbyggnadschef

Inkassotjänster

Andel ärenden

Schablon

System

Inkassotjänster

Ingår ej

Banktjänster

Andel drift

Schablon

Banktjänster

Ingår ej

Ekonomisystem

Andel drift

Schablon

Ekonomisystem

Andel drift

Scanning

Andel fakturor

Schablon

Scanning

Ingår ej

Lönesystem

Andel personal

Schablon

Lönesystem

Ingår ej

Upphandlingsstödsystem

Ingår ej

Upphandlingsstödsystem

Ingår ej

Kreditkontrollssystem

Andel drift

Schablon

Kreditkontrollssystem

Ingår ej

Avtalshanteringssystem

Andel drift

Schablon

Avtalshanteringssystem

Ingår ej

Enligt nerlagd tid på VA

Orsakslogik
Orsakslogik
Orsakslogik
Orsakslogik
Orsakslogik

Orsakslogik

Schablon

Vid fördelning av kostnader mellan VA-kollektiven (Höör och Hörby) inom VA/GIS-nämnden och
Mittskåne Vatten tillämpas tidsredovisning för personal och kostnaderna för själva nämnden
fördelas, enligt avtal, med 50/50.

Fastställelsebeslut och tillgänglighet
Enligt vattentjänstlagen (§ 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och göras
tillgänglig för abonnenterna.
Vid sitt sammanträde den 12 april 20X9 fastställde kommunfullmäktige i Höörs/Hörby kommun
särredovisningen för VA-verksamheten avseende år 20X8 (se § X, 20X9-04-12, Dnr KF 20X9/005).
Särredovisningen görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida (www.hoor.se) samt
Mittskåne Vattens hemsida (www.mittskanevatten.se).
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Bilaga A
Objekt, komponenter och avskrivningstider
Objekt
VA-ledningar

Komponenter
VA-ledningar (överförings-ledningar)
LTA-station (pumpar)
Ledningsnät (utbyggnads-område)
Damm
Utredningar etc VA-ledningar

Avskrivningstid (år)
50
25
50
25
50

Anläggningar
Pumpstationer

Byggnad
Styr- och el
Maskiner och övrigt
Utredningar pumpstationer

25
10
10
25

Tryckstegringsstationer
och vattentäkter

Byggnad
Styr- och el
Maskiner och övrigt
Utredningar tryckstegrings-stationer

30
10
10
30

Vattenverk

Byggnad
Styr- och el
Maskiner och övrigt
Utredningar Vattenverk

30
10
10
30

Avloppsreningsverk

Byggnad
Styr- och el
Maskiner och övrigt
Utredningar avloppsreningsverk

25
10
10
25

Markarbeten

Markarbeten
Utredningar etc markarbeten

20
20

Övrigt

Programvaru-licenser
Inventarier

5
5-15
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Bilaga F Tertialrapport för VA-kollektiv Höör/Hörby

Tertialrapport 20X8-XX-XX
Vatten- och avlopp
Höörs alt. Hörby kommun
OBS! En tertialrapport ska upprättas i Höörs kommun och
en i Hörby kommun.

1
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Ekonomiskt resultat med helårsprognos.............................................................................................3
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Tertialrapport per 20X9-XX-XX, VA Höör/Hörby
Periodens händelser
Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året:





X fastigheter anslutits till kommunens VA-ledningssystem.
Ca X km VA-ledningar och X st avloppspumpstationer har byggts i våra exploateringsprojekt.
Reinvesteringsbehovet är fortsatt stort och under perioden har X ledningssträckor vid Norra
vägen och Östra vägen åtgärdats.
X stora vattenläckor med betydande kostnadspåverkan.

Kommentera eventuella händelser som har haft mycket positiv alt. negativ effekt på ekonomi
och/eller verksamhet.

Måluppföljning
Kommentera och analysera verksamhetens mål.

Ekonomiskt resultat med helårsprognos
Kommentera och analysera periodens utfall och helårsprognos. Peka på osäkerheter och risker.

Investeringar
Kommentera och analysera periodens investeringsutfall och helårsprognos. Peka på osäkerheter och
risker.
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VA/GIS-nämnden Mittskåne Vatten

Höör/Hörby

Verksamhetens intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter
Anläggningsavgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader utifrån slag:
VA/GIS-nämnden
Material och reperation
Energi
Personal
Övrig drift VA-verk
Förvaltningsgemensamma
Kommungemensamma
Övriga driftkostnader
Avskrivningar
Ränta
Summa kostnader

Utfall
Budget & Utfall 20X9-XX-XX
20X8-XX-XX Budget Utfall
Avvikelse

Utfall
20X8

Budget

Budget & Prognos 20X9
Prognos
Avvikelse

Utfall
Budget & Utfall Tertial
20X8-XX-XX Budget Utfall
Avvikelse

Utfall
20X8

Budget

Budget & Prognos 20X9
Prognos
Avvikelse

Total budget

Ackumulerat
utfall

Verksamhetens investeringar
Årets
budget

Årets
Prognostiserad
utfall Avvikelse
avvikelse

Ackumulerad
avvikelse

Totala investeringar
Investeringsprojekt (>1000 tkr)
Investering X
Investering Y
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Bilaga G Redovisningsprinciper för VA
Författad av Mattias Haraldsson, Ekonomihögskolan i Lund.
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Redovisningsprinciper för vatten- och avloppsverksamheten
Kommunal vatten- och avloppsverksamhet ska enligt vattentjänstlagen (50 §) särredovisas genom en
separat resultat och balansräkning, där upplysningar om principerna för fördelning av gemensamma
kostnader ska framgå. Redovisningen ska upprättas enligt god redovisningssed för kommuners
externa redovisning. Det innebär att verksamhetens resultat- och balansräkning ska upprättats i
enlighet med Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning samt med beaktande av Lagen om allmänna vattentjänster.
Nedan beskrivs väsentliga redovisningsprinciper för vatten- och avloppsverksamheten. Principerna är
fastställda av kommunstyrelsen 20XX-XX-XX(se § X, Dnr KS 20X9/005). I övrigt tillämpas kommunens
generella redovisningsprinciper.
Intäkter från VA-taxan, överuttag och 3-års principen
Intäkter redovisas i den omfattning som inkomsterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när det
är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är förenliga med transaktionen kommer att tillfalla
VA-verksamheten (RKR 18.1).
Prissättningen av VA-verksamhetens tjänster regleras av självkostnadsprincipen (vattentjänstlagen, §
30). Självkostnadsprincipen innebär att överuttag (inkomster från avgifter som överstiger
kostnaderna) i normalfallet inte kan betraktas som en intäkt, utan en skuld till abonnentkollektivet.
När avgiftsinkomsterna överstiger kostnaderna särredovisas dessa som en skuld till
abonnentkollektivet under skuldposten ”Förutbetalda avgifter/Skuld till abonnentkollektivet ” (RKR
18.1).
Är differensen tillfällig återförs medlen till resultaträkningen de närmaste tre åren genom
taxesänkning eller nödvändiga kostnadsökningar. Vid underskott och det inte finns något historiskt
överuttag att reglera minskar underskottet eget kapital. Uppstådda underskott (negativt eget kapital)
kan återställas de närmast kommande tre åren genom överuttag (Prop.2005/06:78 Allmänna
vattentjänster).
Anläggningsavgifter
Vid anslutning av nya abonnenter faktureras en anläggningsavgift. Då anläggningsavgiften avser att
finansiera anslutningsinvesteringar bokförs inkomsten initialt som en långfristig skuld: ”Förutbetalda
anslutningsavgifter”. I enlighet med matchningsprincipen intäktsförs sedan inkomsten successivt i
takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder (RKR 18.1). Hela
anläggningsavgiften periodiseras och i normalfallet intäktsförs anläggningsavgifter succesivt över 50
år.
Investeringsfond
Enligt vattentjänstlagens § 30 får medel avsättas till en fond för specifika framtida nyinvesteringar
om investeringen finns i en fastställd investeringsplan, den är kalkylerad och att det framgår när
medlen är avsedda att tas i anspråk samt att planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs
för att bedöma behovet av fondens storlek. Ett krav är också att aktuell investering ska komma hela
kollektivet tillgodo. En förutsättning för att skapa en investeringsfond, vilket är en typ av långfristig
skuld, är att ett överuttag har skett. Fonden löses succesivt upp mot den specifika investeringens
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avskrivningar. Om investeringen inte genomförs återförs fonden i sin helhet till resultaträkningen
(Prop.2005/06:78 Allmänna vattentjänster).
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar i form av ledningar, vatten- och avloppsverk, pumpstationer m.m.
redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av
systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för
samtliga typer av materiella tillgångar. Komponentavskrivningar tillämpas på anläggningar med
tydliga komponenter som förväntas ha väsentlig skillnad i nyttjandeperiod. (RKR 11.4).
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för
mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp.
Komponentavskrivningar tillämpas på alla anläggningar med ett anskaffningsvärde på minst 0,5 mkr,
där varje enskild komponent skall ha ett värde på 10 % av det totala anskaffningsvärdet eller som
minst 50 tkr. Komponentens nyttjandeperiod skall också avvika med minst 5 år från
huvudkomponenten med längst nyttjandeperiod.
I enlighet med RKR 11.4 görs individuella bedömningar av nyttjandeperioder (avskrivningstider) och
komponentindelningar. I bilaga A framgår beslutade avskrivningstider för olika anläggningstyper och
komponenter. Dessa används som riktvärden.
Finansnetto
Kostnaden för VA-verksamhetens upplåning, som sker vi kommunens centrala avtal, beräknas
kvartalsvis på VA-verksamhetens låneskuld. Räntekostnaden baseras på kommunens genomsnittliga
långfristiga upplåningsränta. Saknas långfristiga lån används SKL:s referensränta det aktuella året.
Finansiella intäkter avser intäktsränta på VA:s likvidkonto.
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Fördelning av gemensamma kostnader
För att redovisa ett rättvisande resultat för verksamheten fördelas gemensamma kostnader till VAverksamheten. Enligt vattentjänstlagen (§ 50) ska principerna för denna fördelning framgå av
särredovisningen. Nedan beskrivs fördelningen av gemensamma kostnader.
TABELL: FÖRDELNING AV GEMENSAMMA KOSTNADER I HÖÖR OCH HÖRBY

Höör

Hörby

Nivå

Funktion

Fördelningsprincip

Kommentar

Nivå

Funktion

Fördelningsprincip

Kommentar

Central

Kommunfullmäktige

Ingår ej

Demokratisk funktion

Central

Kommunfullmäktige

Ingår ej

Demokratisk funktion

Kommunstyrelsen

Ingår ej

Demokratisk funktion

Kommunstyrelsen

Ingår ej

Demokratisk funktion

Revisionen

Ingår ej

Demokratisk funktion

Revisionen

Ingår ej

Demokratisk funktion

Kansli/Stab
- Kommundirektör
- Kanslichef
- Nämndsekreterare

Andel av drift
Enligt nerlagd tid på VA
Enligt nerlagd tid på VA

Orsakslogik
Orsakslogik

Kansli/Stab
- Kommunchef

Andel av drift

Ekonomi
- Ekonomichef
- Redovisningschef
- Ekonom Budget
- Ekonom Verksamhet
- Utbetalningar

Enligt nerlagd tid på VA
Enligt nerlagd tid på VA
Enligt nerlagd tid på VA
Enligt nerlagd tid på VA
Enligt nerlagd tid på VA

Personal
Lön
Förvaltning
System

Orsakslogik
Orsakslogik
Orsakslogik
Orsakslogik
Orsakslogik

Ekonomi
- Ekonomichef
- Ekonom Redovisning
- Ekonom Budget
- Ekonom verksamhet
- Utbetalningar

Enligt nerlagd tid på VA
Enligt nerlagd tid på VA
Enligt nerlagd tid på VA
Enligt nerlagd tid på VA
Enligt nerlagd tid på VA

Andel anställda

Schablon

Personal

Ingår ej

Andel antal löner

Schablon

Ingår ej

Samhällsbyggnadschef

Enligt nerlagd tid på VA

Orsakslogik

Förvaltning

Lön
Samhällsbyggnadschef

Inkassotjänster

Andel ärenden

Schablon

System

Inkassotjänster

Ingår ej

Banktjänster

Andel drift

Schablon

Banktjänster

Ingår ej

Ekonomisystem

Andel drift

Schablon

Ekonomisystem

Andel drift

Scanning

Andel fakturor

Schablon

Scanning

Ingår ej

Lönesystem

Andel personal

Schablon

Lönesystem

Ingår ej

Upphandlingsstödsystem

Ingår ej

Upphandlingsstödsystem

Ingår ej

Kreditkontrollssystem

Andel drift

Schablon

Kreditkontrollssystem

Ingår ej

Avtalshanteringssystem

Andel drift

Schablon

Avtalshanteringssystem

Ingår ej

Enligt nerlagd tid på VA

Orsakslogik
Orsakslogik
Orsakslogik
Orsakslogik
Orsakslogik

Orsakslogik

Schablon

Vid fördelning av kostnader mellan VA-kollektiven (Höör och Hörby) inom VA/GIS-nämnden och
Mittskåne Vatten tillämpas tidsredovisning för personal och kostnaderna för själva nämnden
fördelas, enligt avtal, med 50/50.
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Bilaga A
Objekt, komponenter och avskrivningstider
Objekt
VA-ledningar

Komponenter
VA-ledningar (överförings-ledningar)
LTA-station (pumpar)
Ledningsnät (utbyggnads-område)
Damm
Utredningar etc VA-ledningar

Avskrivningstid (år)
50
25
50
25
50

Anläggningar
Pumpstationer

Byggnad
Styr- och el
Maskiner och övrigt
Utredningar pumpstationer

25
10
10
25

Tryckstegringsstationer
och vattentäkter

Byggnad
Styr- och el
Maskiner och övrigt
Utredningar tryckstegrings-stationer

30
10
10
30

Vattenverk

Byggnad
Styr- och el
Maskiner och övrigt
Utredningar Vattenverk

30
10
10
30

Avloppsreningsverk

Byggnad
Styr- och el
Maskiner och övrigt
Utredningar avloppsreningsverk

25
10
10
25

Markarbeten

Markarbeten
Utredningar etc markarbeten

20
20

Övrigt

Programvaru-licenser
Inventarier

5
5-15

5

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Sida

2017-05-10

KSF 2017/195

1 (2)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansli

Kommunstyrelsen

Ekonomiutredning - ekonomisk uppföljning
och redovisning inom Mittskåne Vatten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar till den del det avser Höörs kommun:
1. All fakturering, avstämning och uppföljning (inklusive inkassoärenden) för VAkollektiv Höör och VA-kollektiv Hörby sköts av Mittskåne Vatten (kundservice).
2. Alla inbetalningar sker till Mittskåne Vatten (Höörs kommun) och stäms av, men
likviditet som tillhör VA-kollektiv Hörby överförs från Höör till Hörby månadsvis.
Själva intäktsredovisningen sker i respektive kommun baserat på bokföringsfil.
3. Alla leverantörsfakturor för VA-kollektiv Höör och VA-kollektiv Hörby ska tas emot,
stämmas av och redovisas hos Mittskåne Vatten.
4. Alla leverantörsfakturor som avser Hörby VA-kollektiv redovisas som kostnader i
Höörs kommun, men kodas internt som investeringsfakturor eller driftfakturor.
Kostnaderna vidarefaktureras månadsvis från Höörs kommun till Hörby kommun.
5. Mittskåne Vatten ska från och med maj 2017 genomföra månadsrapportering till
den gemensamma nämnden enligt för verksamheten framtagen mall och denna
ska även gälla för rapportering till respektive kommunstyrelse.
6. Mittskåne Vatten ska från och med tertial 2 2017 genomföra rapportering till den
gemensamma nämnden enligt för verksamheten framtagen mall och denna ska
även gälla för rapportering till respektive kommunfullmäktige.
7. Mittskåne Vatten ska till bokslutet 2017 genomföra rapportering till den
gemensamma nämnden enligt för verksamheten framtagen mall och denna ska
även gälla för rapportering till respektive kommunfullmäktige.
8. Gemensamma redovisningsprinciper för VA fastställs i båda kommunerna (bil G).;
med följande förändringar av VA/GIS-nämndens förslag när det gäller fördelning
av kostnader: Kostnader för kanslichef, ekonomichef, redovisningschef, ekonom
budget, utbetalningar samt upphandlingsstödsystem ska fördelas genom VA:s
andel av drift. Dessutom ska kostnader för inköpssamordnare ingå i fördelning
enligt VA:s andel av drift.
9. Respektive ekonom ges access till den andra kommunens ekonomisystem för att
möjliggöra effektiv rapportering till VA/GIS-nämnden.
10. Mittskåne Vatten ska upprätta årliga internkontrollplaner med syfte att kontrollera
att inkomster och utgifter redovisas på rätt VA-kollektiv. Kontrollplanerna och dess
uppföljning ska rapporteras till kommunstyrelsen.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 •
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Ärendebeskrivning
VA/GIS- nämnden har initierat ärendet och begärt att kommunstyrelsen ska fatta beslut
enligt deras förslag. Ekonomichefen har yttrat sig över VA/GIS-nämndens framställan och
har i de flesta delar inget att erinra. När det gäller kostnadsfördelningen anses dock att
kostnader för kanslichef, ekonomichef, redovisningschef, ekonom budget, utbetalningar
samt upphandlingsstödsystem ska fördelas genom VA:s andel av drift. Dessutom ska
kostnader för inköpssamordnare ingå i fördelning enligt VA:s andel av drift.
Se i övrigt ekonomichefens yttrande.

Förslag till beslutsmotivering
Fördelning enligt nerlagd tid orsakar administration och vissa arbetsuppgifter gäller
kommunens alla verksamheter och inte bara specifikt VA.

Gunilla D Skog
Kanslichef

Beslutsunderlag
Ekonomichefens yttrande över ekonomiutredning från Mittskåne vatten
2017-03-14 VA-GIS nä § 37 eko redovisn msv.doc
Avrapportering.docx
Bilaga A Organisationsformer inom VA.docx
Bilaga B Processkarta ekonomiadministrativt upplägg.docx
Bilaga C Månadsrapport.docx
Bilaga D Årsrapport Mittskåne Vatten.docx
Bilaga E Årsrapport för VA HöörHörby.docx
Bilaga F Tertialrapport för VA HöörHörby.docx
Bilaga G Redovisningsprinciper för VA.docx

Beslutet ska expedieras till
VA/GIS-nämnden
Ekonomienheten

Handlingar som ska biläggas beslutet vid expedieringen
Ekonomichefens yttrande över ekonomiutredning från Mittskåne vatten
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/195

§ 178 Ekonomiutredning - ekonomisk
uppföljning och redovisning inom
Mittskåne Vatten
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
A.
1. All fakturering, avstämning och uppföljning (inklusive inkassoärenden) för VA-kollektiv
Höör och VA-kollektiv Hörby sköts av Mittskåne Vatten (kundservice).
2. Alla inbetalningar sker till Mittskåne Vatten (Höörs kommun) och stäms av, men
likviditet som tillhör VA-kollektiv Hörby överförs från Höör till Hörby månadsvis. Själva
intäktsredovisningen sker i respektive kommun baserat på bokföringsfil.
3. Alla leverantörsfakturor för VA-kollektiv Höör och VA-kollektiv Hörby ska tas emot,
stämmas av och redovisas hos Mittskåne Vatten.
4. Alla leverantörsfakturor som avser Hörby VA-kollektiv redovisas som kostnader i Höörs
kommun, men kodas internt som investeringsfakturor eller driftfakturor. Kostnaderna
vidarefaktureras månadsvis från Höörs kommun till Hörby kommun.
5. Mittskåne Vatten ska från och med maj 2017 genomföra månadsrapportering till den
gemensamma nämnden enligt för verksamheten framtagen mall och denna ska även
gälla för rapportering till respektive kommunstyrelse.
6. Mittskåne Vatten ska från och med tertial 2 2017 genomföra rapportering till den
gemensamma nämnden enligt för verksamheten framtagen mall och denna ska även
gälla för rapportering till respektive kommunfullmäktige.
7. Mittskåne Vatten ska till bokslutet 2017 genomföra rapportering till den gemensamma
nämnden enligt för verksamheten framtagen mall och denna ska även gälla för
rapportering till respektive kommunfullmäktige.
8. Gemensamma redovisningsprinciper för VA fastställs i båda kommunerna (bil G).; med
följande förändringar av VA/GIS-nämndens förslag när det gäller fördelning av kostnader:
Kostnader för kanslichef, ekonomichef, redovisningschef, ekonom budget, utbetalningar
samt upphandlingsstödsystem ska fördelas genom VA:s andel av drift. Dessutom ska
kostnader för inköpssamordnare ingå i fördelning enligt VA:s andel av drift.
9. Respektive ekonom ges access till den andra kommunens ekonomisystem för att
möjliggöra effektiv rapportering till VA/GIS-nämnden.
10. Mittskåne Vatten ska upprätta årliga internkontrollplaner med syfte att kontrollera att
inkomster och utgifter redovisas på rätt VA-kollektiv. Kontrollplanerna och dess
uppföljning ska rapporteras till kommunstyrelsen.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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B. Ärendet ska anmälas till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
VA/GIS- nämnden har initierat ärendet och begärt att kommunstyrelsen ska fatta beslut
enligt deras förslag. Ekonomichefen har yttrat sig över VA/GIS-nämndens framställan och
har i de flesta delar inget att erinra. När det gäller kostnadsfördelningen anses dock att
kostnader för kanslichef, ekonomichef, redovisningschef, ekonom budget, utbetalningar
samt upphandlingsstödsystem ska fördelas genom VA:s andel av drift. Dessutom ska
kostnader för inköpssamordnare ingå i fördelning enligt VA:s andel av drift.
Se i övrigt ekonomichefens yttrande.

Beslutsunderlag
1. Yttrande ekonomiutredning Mittskåne vatten 20170508.docx
2. 2017-03-14 VA-GIS nä § 37 eko redovisn msv.doc
3. Avrapportering.docx
4. Bilaga A Organisationsformer inom VA.docx
5. Bilaga B Processkarta ekonomiadministrativt upplägg.docx
6. Bilaga C Månadsrapport.docx
7. Bilaga D Årsrapport Mittskåne Vatten.docx
8. Bilaga E Årsrapport för VA HöörHörby.docx
9. Bilaga F Tertialrapport för VA HöörHörby.docx
10. Bilaga G Redovisningsprinciper för VA.docx
11. Tjänsteskrivelsekanslichefen

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/165

§ 109

Sanktionsavgifter

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Ärendet återremitteras för vidare utredning enligt dagens diskussioner.

Ärendebeskrivning
När den nya plan- och bygglagen kom 2011 infördes så kallade sanktionsavgifter som ska
tas ut av de som bryter mot bestämmelser i PBL. Sanktionsavgifternas storlek är baserad
på att de ska vara så höga att de avskräcker byggherrar från att överträda regelverket.
Enligt propositionstexten till PBL ska avgifterna även täcka kostnader för hanteringen av
ärendena med olovligt byggande.
Då de nya avgifterna ibland vida överstiger miljö- och byggnadsnämndens kostnader för
hanteringen av det enskilda ärendet och för att nämnden inte ska riskera att
misstänkliggöras för att driva tillsynsärenden av ekonomiska skäl bör sanktionsavgifter
tillfalla kommunen centralt. Miljö- och byggnadsnämnden förslås få en ersättning för
hanteringen utifrån en schablonersättning knutet till prisbasbeloppet, för närvarande 44
300 kronor.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) föreslår att hela sanktionsavgiften borde tillfalla kommunen centralt.
Denna åsikt biträds av Arne Gustavsson (C). Fredrik Hanell (MP) yrkar att
frågan återremitteras och utreds vidare i enlighet med Stefan Lissmarks (S) och Arne
Gustavssons (C) förslag.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Fredrik Hanell (MP) yrkar att
frågan återremitteras och utreds vidare.
Ordföranden frågar arbetsutskottet om yrkandet från Fredrik Hanell (MP) bifalls och finner
att det är arbetsutskottets beslut.

Beslutsunderlag
Sanktionsavgifter fördelning.docx (tjänsteskrivelse från Michael Andersson och Rolf
Englesson)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Datum

2017-03-08
SEKTOR
Kommunledningskansliet

Sanktionsavgifter, fördelning mellan miljö- och
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sanktionsavgifter upp till ett prisbasbelopp ska tillfalla miljö- och
byggnadsnämnden i de ärenden där sanktionsavgifter tas ut enligt plan- och bygglagen, PBL.
Överskjutande del föreslås tillfalla kommunen centralt.
Beskrivning av ärendet
När den nya plan- och bygglagen kom 2011 infördes så kallade sanktionsavgifter som ska tas ut av
de som bryter mot bestämmelser i PBL. Sanktionsavgifternas storlek är baserad på att de ska vara
så höga att de avskräcker byggherrar från att överträda regelverket. Enligt propositionstexten till
PBL ska avgifterna även täcka kostnader för hanteringen av ärendena med olovligt byggande.
Då de nya avgifterna ibland vida överstiger miljö- och byggnadsnämndens kostnader för
hanteringen av det enskilda ärendet och för att nämnden inte ska riskera att misstänkliggöras för
att driva tillsynsärenden av ekonomiska skäl bör sanktionsavgifter tillfalla kommunen centralt.
Byggnadsnämnden förslås få en ersättning för hanteringen utifrån en schablonersättning knutet till
prisbasbeloppet, för närvarande 44.300 kr.

Michael Andersson
Kommundirektör

Rolf Englesson
Miljö- och byggnadschef

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/165

§ 104

Sanktionsavgifter

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ärendet återremitteras till kommundirektören för vidare utredning enligt dagens
diskussioner.
2. Ärendet ska diskuteras på nästkommande kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
När den nya plan- och bygglagen kom 2011 infördes så kallade sanktionsavgifter som ska
tas ut av de som bryter mot bestämmelser i PBL. Sanktionsavgifternas storlek är baserad
på att de ska vara så höga att de avskräcker byggherrar från att överträda regelverket.
Enligt propositionstexten till PBL ska avgifterna även täcka kostnader för hanteringen av
ärendena med olovligt byggande.
Då de nya avgifterna ibland vida överstiger miljö- och byggnadsnämndens kostnader för
hanteringen av det enskilda ärendet och för att nämnden inte ska riskera att
misstänkliggöras för att driva tillsynsärenden av ekonomiska skäl bör sanktionsavgifter
tillfalla kommunen centralt. Miljö- och byggnadsnämnden förslås få en ersättning för
hanteringen utifrån en schablonersättning knutet till prisbasbeloppet, för närvarande 44
300 kronor.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 KSAU §109).doc
2. Sanktionsavgifter fördelning.docx (tjänsteskrivelse från Michael Andersson och Rolf
Englesson)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Kommunstyrelsen

Sanktioner (inom Höörs kommun); svar på
återremiss
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Sanktionsavgifter beslutade av miljö- och byggnadsnämnden eller på delegering
från miljö- och byggnadsnämnden ska tillfalla kommunstyrelsen.
2. Avräkningen sker årligen i december och utförs av ekonomikontoret.
3. Miljö- och byggnadsnämnden ska få täckning av externa merkostnader som
uppstår på grund av utredningar med anledning av nämndens tillsynsansvar.
4. Ekonomichefen beslutar vad som ska anses vara externa merkostnader som kan
täckas enligt detta beslut.
5. Den nya hanteringen av sanktionsavgifterna ska träda i kraft omedelbart.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärendet till kommundirektören för
vidare utredning.
När den nya plan- och bygglagen (PBL) kom 2011 infördes så kallade sanktionsavgifter
som ska tas ut av de som bryter mot bestämmelser i PBL. Sanktionsavgifternas storlek är
baserad på att de ska vara så höga att de avskräcker byggherrar från att överträda
regelverket. Enligt propositionstexten till PBL ska avgifterna även täcka kostnader för
hanteringen av ärendena med olovligt byggande.
Då de nya avgifterna ibland vida överstiger miljö- och byggnadsnämndens kostnader för
hanteringen av det enskilda ärendet och för att nämnden inte ska riskera att
misstänkliggöras för att driva tillsynsärenden av ekonomiska skäl bör sanktionsavgifter
tillfalla kommunen centralt.
Merkostnader, så som konsultkostnader för utredningar som genomförs med anledning
av nämndens tillsynsansvar, bör dock täckas av kommunstyrelsen som kan finansiera
detta med de sanktionsavgifter som kommer in. Avräkning bör ske en gång per år i

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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december och genomföras av ekonomikontoret. Vid avräkning är det ekonomichefen som
avgör vilka kostnader som utgör ersättningsbara merkostnader.
Vid utformandet av tjänsteskrivelsen har samråd skett med ekonomichefen och
kommundirektören.
Förslag till beslutsmotivering
Sanktionsavgifter beslutas med stöd av lag. För att upprätthålla ett förtroende för
tjänstemännens och beslutsfattarnas opartiskhet bör sanktionsavgifter inte vara
budgetpåverkande.

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef
0413-281 63
gunilla.denckerskog@hoor.se

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 KSAU §109).doc
2. Sanktionsavgifter fördelning.docx (tjänsteskrivelse från Michael Andersson och Rolf
Englesson)
3. Kommunstyrelsen 2017-04-03 (2017-04-03 KS §104).doc

Beslutet expedieras till
Miljö- och byggnadsnämnden
Ledningsgruppen

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-22

1 (2)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/165

§ 179

Sanktioner (inom Höörs kommun)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Sanktionsavgifter beslutade av miljö- och byggnadsnämnden eller på delegering från
miljö- och byggnadsnämnden ska tillfalla kommunstyrelsen.
2. Avräkningen sker årligen i december och utförs av ekonomikontoret.
3. Miljö- och byggnadsnämnden ska få täckning av externa merkostnader som uppstår på
grund av utredningar med anledning av nämndens tillsynsansvar.
4. Ekonomichefen beslutar vad som ska anses vara externa merkostnader som kan
täckas enligt detta beslut.
5. Den nya hanteringen av sanktionsavgifterna ska träda i kraft omedelbart.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens återremitterade ärendet 2017-04-03, § 104 till kommundirektören för
vidare utredning.
När den nya plan- och bygglagen (PBL) kom 2011 infördes så kallade sanktionsavgifter
som ska tas ut av de som bryter mot bestämmelser i PBL. Sanktionsavgifternas storlek är
baserad på att de ska vara så höga att de avskräcker byggherrar från att överträda
regelverket. Enligt propositionstexten till PBL ska avgifterna även täcka kostnader för
hanteringen av ärendena med olovligt byggande.
Då de nya avgifterna ibland vida överstiger miljö- och byggnadsnämndens kostnader för
hanteringen av det enskilda ärendet och för att nämnden inte ska riskera att
misstänkliggöras för att driva tillsynsärenden av ekonomiska skäl bör sanktionsavgifter
tillfalla kommunen centralt.
Merkostnader, så som konsultkostnader för utredningar som genomförs med anledning av
nämndens tillsynsansvar, bör dock täckas av kommunstyrelsen som kan finansiera detta
med de sanktionsavgifter som kommer in. Avräkning bör ske en gång per år i december
och genomföras av ekonomikontoret. Vid avräkning är det ekonomichefen som avgör
vilka kostnader som utgör ersättningsbara merkostnader.
Vid utformandet av tjänsteskrivelsen har samråd skett med ekonomichefen och
kommundirektören.

Beslutsmotivering
Sanktionsavgifter beslutas med stöd av lag. För att upprätthålla ett förtroende för
tjänstemännens och beslutsfattarnas opartiskhet bör sanktionsavgifter inte vara
Justerande

Utdragsbestyrkande
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budgetpåverkande.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 KSAU §109).doc
2. Sanktionsavgifter fördelning.docx (tjänsteskrivelse från Michael Andersson och Rolf
Englesson)
3. Kommunstyrelsen 2017-04-03 (2017-04-03 KS §104).doc
4. TjänsteskrivelseSanktionsavgifter2.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomienheten

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kostnadsjämförelse mellan modulbyggande
och fast byggnation
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommundirektören har fått i uppdrag att göra en kostnadsjämförelse mellan vad det
kostar att bygga skolbyggnader med moduler och vad det kostar att bygga stadigvarande.

Beslutsunderlag
I bifogat kalkylunderlag framgår att den årliga kostnaden för moduler uppgår till 2,4 mnkr
respektive 1,9 mnkr vid ett modulbyggande på 5 respektive 10 år. Kostnaden för en fast
byggnation beräknas till 1,4 mnkr per år.
Kostnaderna avser enbart byggnation. Kostnader för drift med VA, el, lokalvård med mera
tillkommer i alla beräkningar. De är dock i princip lika stora oavsett byggande och har
därför utlämnats.

Linda Andersson
TF Ekonomichef
0413-28119
linda.andersson@hoor.se

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 •
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kostnadsjämförelse mellan modulbyggande och fast byggnation
Förutsättningar moduler
Utgångspunkt är hyran av förskolemoduler i Fogdaröd
Etablering- och avetableringskostnader
Markarbete med VA, el, utemiljö

Hyra
Etablering- och avetableringskostnader
Markarbete med VA, el, utemiljö
Summa
Kostnad per kvm (750 kvm)

113 000 kr/mån
2 000 000 kr
3 000 000 kr
Årlig kostnad 5 Årlig
år
kostnad 10 år
1 356 000
1 356 000
400 000
200 000
600 000
300 000
2 356 000
1 856 000
3 141

Förutsättningar fast byggnation
Produktionskostnad 750 kvm (30 000 kr/kvm)
Markarbete med VA, el, utemiljö

Ränta 5%
Avskrivning 33 år
Summa
Kostnad per kvm (750 kvm)

22 500 000 kr
3 000 000 kr
Årlig kostnad
637 500
772 727
1 410 227
1 880

2 475

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-24

1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/238

§ 147 Kostnadsjämförelse mellan modul
byggande och fast byggnation
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Kommundirektören uppdras att göra en kostnadsjämförelse mellan vad det kostar att
bygga skolbyggnader med moduler och vad det kostar att bygga stadigvarande.
Rapporten ska vara klar så att den kan överlämnas till kommunstyrelsen i maj månad.

Ärendebeskrivning
Ärendet är upplagt på initiativ av kommunstyrelsens ordförande på beredningsmötet.
Ärendet är inte berett av förvaltningen. För att få en bakgrund finns ett önskemål att
kommunstyrelsens arbetsutskott preciserar vad uppgiften ska användas till och vilka typer
av byggnationer som avses. Den här typen av strategiska frågor ingår i gruppen för
strategisk lokalförsörjning arbetsområde.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-22

1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/238

§ 180 Kostnadsjämförelse mellan modul
byggande och fast byggnation
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i april att uppdra åt kommundirektören att
göra en kostnadsjämförelse mellan vad det kostar att bygga skolbyggnader med moduler
och vad det kostar att bygga stadigvarande. Tf. ekonomichef har bjudits in till mötet för att
presentera jämförelsen.
I bifogat kalkylunderlag framgår att den årliga kostnaden för moduler uppgår till 2,4 mnkr
respektive 1,9 mnkr vid ett modulbyggande på 5 respektive 10 år. Kostnaden för en fast
byggnation beräknas till 1,4 mnkr per år.
Kostnaderna avser enbart byggnation. Kostnader för drift med VA, el, lokalvård med mera
tillkommer i alla beräkningar. De är dock i princip lika stora oavsett byggande och har
därför utlämnats.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse moduler kontra fast byggnation.pdf
2. Kostnadsjämförelse moduler kontra byggnation.pdf
3.Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §147).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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ANDT-riktlinjer
och handlingsplan
Alkohol, narkotika, dopning, tobak
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Övergripande mål

I Höörs kommun ska alla barn och ungdomar ges förutsättningar till en god livskvalitet och hälsa i
enlighet med kommunfullmäktiges mål om en ”god livsmiljö för alla” och ”långsiktig hållbar
ekonomi”. Den nya ”Plan för handling: Barn och unga” ligger också till grund för dessa riktlinjer.

Motiv till ett ANDT-förebyggande arbetet
Alkohol, narkotika, dopning och tobak är alla riskfaktorer för ohälsa. ANDT-relaterade problem
svarar för en stor del av sjukdomsrelaterade, sociala och ekonomiska kostnader för samhället.
Kommunen ska arbeta främjande och förebyggande, för att bidra till en positiv utveckling för barn
och ungdomar och för att förhindra uppkomst av ANDT-relaterade problem.

Övergripande målsättningar/utgångspunkter för ANDT-arbetet
I Höörs kommun ska vi ha ett salutogent hälsoperspektiv som ska genomsyra verksamheterna där
hälsofaktorerna ska stå i fokus. Det salutogena perspektivet innebär att tonvikten läggs på
hälsobringande faktorer, så kallade ”friskfaktorer” snarare än på ”riskfaktorer”. Vi arbetar också
aktivt för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening.
Höörs kommun ska arbeta för en nolltolerans kring narkotika, dopningspreparat, och tobaks- och
alkoholkonsumtion.
Alla barn och ungdomar i Höörs kommun ska ha en trygg uppväxt i miljöer fria från alkohol,
narkotika och dopning.
Dessa riktlinjer förtydligas genom en ANDT-handlingsplan. Handlingsplanen beskriver
gemensamma prioriteringar för hur de övergripande målen ska uppnås

Vem omfattas av riktlinjerna
Riktlinjerna riktar sig till alla medarbetare som arbetar gentemot barn och ungdomar i Höör. De
gäller särskilt för Barn o Utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kultur och Fritidsnämnden,
vilket innebär att samtliga dessa medarbetare ska ha insikt i riktlinjerna och handlingsplanen.
För att nå framgång krävs ett nära och gott samarbete med vårdnadshavarna och en väl fungerande
samverkan mellan nämnderna, tjänstemän, polisen, kyrkorna, näringsliv, idéburna organisationer
med flera.
Föreningar som får aktivitetsstöd måste ha en reviderad och uppdaterad egen handlingsplan.

Inledning
Missbruket av droger bland ungdomar finns i vårt samhälle. I Höörs kommun har vi därför utarbetat
en handlingsplan som ska användas i förebyggande syfte och vid misstanke eller upptäckt av
missbruk bland ungdomar.

ANDT
Med ANDT avses i detta dokument; Alkohol, Narkotiska preparat, Doping och Tobak. Narkotiskt
preparat som ex. hasch, amfetamin och ecstasy, narkotikaklassade läkemedel som inte ordinerats
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av läkare, dopingpreparat och sniffning av lösningsmedel, lim, gaser m.m. i berusningssyfte. Med
nikotinpreparat menas tobak, e-cigaretter och örtprodukter för rökning
Skolan, socialtjänst och fritidsgårdarna har ett ansvar att motverka tobaksbruk, alkohol- och
narkotikamissbruk genom ett hälsofrämjande arbete samt att arbeta drogföre-byggande och även
att tidigt uppmärksamma barn och ungdomar som riskerar sin hälsa och utveckling genom bruk av
ANDT-preparat.
Denna handlingsplan följer gällande lagstiftning angående bruk av ANDT-preparat:


Skollagen



Tobakslagen



Narkotikastrafflagen



Arbetsmiljölagen



Socialtjänstlagen



FN:s barnkonvention

Kommunfullmäktiges mål samt den nya ”Plan för handling: Barn och unga” ligger till grund för
framtagandet av detta dokument.
Dokument innehåller riktlinjer och handlingsplan som omfattar både barn, ungdomar och personal
och ska ge vägledning kring hur vi i verksamheterna ska förhålla oss till och arbeta förebyggande
mot bruk av tobak, alkohol, doping och droger.
Alla barn och ungdomar i Höörs kommun har rätt till en uppväxt som är fri från tobakens, alkoholens
och andra drogers negativa konsekvenser. Insatser för att förebygga droganvändning är särskilt
viktiga och arbetet för tidig upptäckt skall särskilt uppmärksammas.
All personal som arbetar med barn och ungdomar i Höörs kommun utgör förebilder för ungdomar
och ska därför föregå med gott exempel när det gäller bruk av tobak, alkohol och andra droger. Alla
har skyldighet att reagera och agera vid misstanke om ett barn eller ungdom brukar tobak, alkohol,
dopning eller andra droger. Skolan och fritidsgårdarna är en tobaks-, alkohol- och drogfri zon. Barn
och ungdomar måste få klart för sig att skolan och fritidsgårdens personal kommer att lägga sig i
och vara frågvis så fort misstankar uppkommer.

Mål
Alla som arbetar med barn och ungdomar i Höörs kommun ska arbeta för att:


förebygga drogbruk bland annat genom information och undervisning



göra tidiga upptäckter



ungdomar under 18 års ålder inte röker, snusar eller dricker alkoholhaltiga drycker



bruk av ANDT-preparat inte förekommer
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Strategier och arbetssätt som verksamheterna
arbetar med för att uppnå ovanstående mål:


Arbeta för att skapa en stödjande och hälsofrämjande miljö där barn, ungdomar och
personal ska trivas, må bra och utvecklas, detta genom att visa varandra förtroende,
respekt och tillit genom att arbeta jagstärkande.



Det främjande och förebyggande arbetet ska genomsyra verksamheternas vardag genom
ett aktivt arbete såsom tjej- och killgrupper, Friends och kamratstödjare, åk 7 lära känna
läger, högstadiet SMART-ungdom och föräldrautbildning



Skolan- och fritidsgårdarnas område är en rökfri zon. Detta innebär att rökning är
förbjuden för både ungdomar och vuxna. För ungdomar under 18 år är det dessutom en
helt nikotinfri zon.



Det är vidare förbjudet att vara påverkad av, förtära eller förvara alkohol eller droger inom
skol- och fritidsgårdsområdet.



Lärarna ska ge ANDT-information till samtliga elever i No och idrotts



undervisningen i årskurs 6-9 utefter Skolverkets information kring skolans ANDT-uppdrag.



Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal till samtliga elever enligt basprogrammet inom
skolhälsovården som inkluderar frågor kring ANDT.



I undervisningen ska eleverna utveckla sin förmåga att kritiskt granska beroendeproblematiken samt reflektera över sin inställning till ANDT-preparat. Detta i samråd med
elevhälsan.



Personal ska erbjudas årligen kompetensutveckling kring ANDT, av respektive sektor.



Elevskåpen är skolans egendom och är inte skyddat från insyn av skolledningen.
Vid misstanke av att det finns narkotiska preparat på skolan kan polis med narkotikahund
söka på skolan. Rektor kontaktar polisen.



Fritidsgårdarnas personal informerar kontinuerligt på fritidsgårdarna kring ANDTuppdraget.



Årlig ANDT-information ska erbjudas vårdnadshavare med ungdomar i årskurs 6-9.
Ansvarig är personal från skola, socialtjänsten och kultur och fritid.



Höörs kommun kan erbjuda vårdnadshavare familjerådslag eller föräldrarådslag vid oro
kring ett elev eller ungdom.



All personal i Höörs kommun är skyldig att agera enligt handlingsplanen.

Handlingsplan
Då elev eller ungdomar brukar tobak inom skolan eller
fritidsgårdarnas områden:


Den personal, som upptäcker att en elev eller ungdom brukar tobak inom skolan eller
fritidsgårdens område under skoltid ska klart markera att det inte är tillåtet.



För elever under 18 år kontaktas vårdnadshavare.
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Vid fritidsgårdarnas ordnade aktiviteter informeras vårdnadshavarna.



Vid behov kallas till elevhälsokonferens.

Vid misstanke om alkoholpåverkad elev eller ungdom


Personal, som påträffar en elev eller ungdom på sin skoltid eller fritidsgårdstid misstänkt
alkoholpåverkad ska omgående informera vårdnadshavarna samt rektor. Efter samtycke
från vårdnadshavare informeras elevhälsopersonal eller fältassistent och berörd personal. I
samråd med berörd personal bestäms hur uppföljning ska ske.



Vårdnadshavare ska hämta eleven från skolan eller fritidsgården. Eleven får inte vistas på
skolan eller fritidsgården i onyktert tillstånd.



Vid oro görs anmälan till socialtjänsten, enligt följande:
För skolan anmäler berörd person i samråd med rektor, kurator eller skolsköterska.
För fritidsgårdens del anmäler berörd person och ansvarig chef informeras.



Omhändertagen eller överlämnade alkohol återlämnas till berörda vårdnadshavare eller
lämnas omgående till polisen.



Vårdnadshavare kan vid behov erbjudas familjerådslag.



Vid större arrangemang, såsom Höörs marknad, skolavslutning mm. bör särskild
handlingsplan upprättas av fältarbetsgruppen.

Vid misstanke om drogpåverkad elev eller ungdom


Personal, som påträffar en elev eller ungdom på sin skoltid eller fritidsgårdstid misstänkt
drogpåverkad ska omgående informera vårdnadshavarna samt rektor. Efter samtycke från
vårdnadshavare informeras elevhälsopersonal eller fältassistent och berörd personal. I
samråd med berörd personal bestäms hur uppföljning ska ske.



Eleven eller ungdomen kallas till samtal tillsammans med vårdnadshavaren av mentor.



Vid oro görs anmälan till socialtjänsten, enligt följande:
För skolan anmäler berörd person i samråd med rektor, kurator eller skolsköterska.
För fritidsgårdens del anmäler berörd person och ansvarig chef informeras.



Vi påträffande av drogpreparat görs polisanmälan.



Uppmanar vårdnadshavaren att låta ungdomen göra drogtest.



Vårdnadshavare kan vid behov erbjudas familjerådslag.

Vid misstanke om doping av elev eller ungdom


Personal, som påträffar en elev eller ungdom på sin skoltid eller fritidsgårdstid misstänkt
doping-påverkad ska omgåendet informera vårdnadshavarna samt rektor. Efter sam-tycke
från vårdnadshavare informeras elevhälsopersonal eller fältassistent och berörd personal. I
samråd med berörd personal bestäms hur uppföljning ska ske.



Vid oro görs anmälan till socialtjänsten, enligt följande:
För skolan anmäler berörd person i samråd med rektor, kurator eller skolsköterska.
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För fritidsgårdens del anmäler berörd person och ansvarig chef informeras.

Tecken på missbruk


Alla som arbetar med elever eller ungdomar i Höörs kommun har ett ansvar att vara
uppmärksamma. Det är av stor vikt att den som iakttagit något misstänkt informerar
berörd personal. Därefter hanteras situationen gemensamt med vårdnadshavare och övrig
relevant personal.



Det kan vara svårt att bedöma om en person hamnat i missbruk. Kontakta alltid berörd
personal. Elevhälsan eller fältassistent har kompetens att bedöma hur man hanterar
situationen.

Misstanke vid missbruk


Om du är elev eller ungdom och känner dig orolig för att någon i din närhet dricker för
mycket alkohol eller testar eller missbrukar andra droger kan du vända dig till någon vuxen
som du har förtroende för.



Om du som vårdnadshavare är orolig för ditt barn eller ungdom kan du kontakta elevhälsan
eller socialtjänsten för rådgivning. (Även anonymt)

Dessa riktlinjer och handlingsplan ska utgöra ett levande dokument
i vardagen och vara välkända av all personal som arbetar med elever
eller ungdomar i Höörs kommun genom:


Åldersrelaterad information till samtliga elever i årskurs 4-9 av mentor.



Ny personal och nya elever eller ungdomar som tillkommer under läsåret ska informeras
om dokumentet och dess innehåll av rektor eller mentor.



Information till alla vårdnadshavare vid läsårets första föräldramöten från år klass 4-9 av
rektor eller mentor.



ANDT-riktlinjerna och handlingsplanen ska finnas tillgänglig på hemsidan och intranätet.
För övrigt gäller skolans ordinarie värdegrundsarbete.

Utvärdering
Det drogförebyggande arbetet ska utvärderas årligen av fältarbetsgruppen.
Varje år ska det i årskurs 8 göras en enkät i samband med trygghetsenkäten för att kunna följa upp
folkhälsan bland ungdomar i Höörs kommun.
Skolledningen ansvarar för implementering och revidering samt att handlingsplanen blir ett levande
dokument
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Allmänna råd till er som tonårsföräldrar


Skaffa Er goda kunskaper och varningssignaler kring droger och kriminalitet.



Ställ upp eller turas om att hämta Er ungdom efter fester eller discot.



Köp inte ut alkohol och tobak till Era ungdomar.



Om Era ungdomar vill sova över hos någon kompis, tala med dennes föräldrar.



Var vaken, eller be Din tonåring att väcka Dig när de kommer hem på kvällen.



Informera Dig om Dina tonåringars kamrater.



Avsätt mycket tid och intresse för Era ungdomar. De behöver Er oerhört mycket trots att
det inte alltid låter så från deras sida.

Har ni frågor kring droger kan ni vända er till: Telefon nr från
respektive skola
Rektor:
Kuratorn:
Skolsköterska:
Fritidskonsulent: Telefontid Mån-Fre 13-17 på telefon 0709-538152
Socialtjänst/Fältassistent: 0413-280 00, 0768-562806
Polisen tfn: 114 14
Polisens Tipstelefon tfn 020-99 11 99 (Telefonsvarare). Du kan vara anonym).

Dokumentet har utarbetats i samarbete mellan social sektor, barn och utbildnings sektor och
kultur och fritids sektorn.
Utvärdering/revidering ska gå på remiss till elevråd, skolråd och föräldraförening.
ANDT-gruppen (Maria Nilsson, Tina Wickberg, Beatrice Hedvall, Nicklas Carlsson, Erik Dahlin, Karin
Wedelin, Gull-Britt Persson)

Handlingsplan för
barn och unga
Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-28, § 23
KSF 2016/359

Bakgrund
Höörs kommun är en av många kommuner som gått med i samarbetet med den nationella
samordnaren för barn och ungdomsvården, med syftet att stärka skyddet och stödet för barn och
unga. En nationell handlingsplan för detta arbete är framtagen och beslutad av Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) sommaren 2015. I detta arbete ska sedan kommunen ta fram en handlingsplan
för hur arbetet ska formas med beskrivning av vad som kan göras och hur detta ska gå till. Planen
har tagits fram i samverkan mellan social sektor, barn- och utbildningssektor och kultur- och
fritidssektor. Samtliga dessa sektorer är arenor där vuxna möter barn och unga i Höör i olika
sammanhang.

Den nationella handlingsplanens 3 områden
Uppdraget
Den sociala barn- och ungdomsvårdens främsta uppgift är att skydda och stödja barn och unga som
far illa, men också att arbeta förebyggande och tillhandahålla frivilliga insatser. Socialtjänsten har
också förstahandsansvar för samverkan både på individ nivå och på övergripande nivå. En svårighet
i denna samverkan kan vara att socialtjänsten saknar överblick över t.ex. friskolor och
vårdinrättningar i och med det fria skolvalet och valfrihetssystemet inom hälso- och sjukvården.
Samverkan kan också ske mellan kommuner för att kunna erbjuda olika insatser.
Förslag finns från regeringen att göra barnkonventionen till lag, vilket i så fall kommer att påverka
socialtjänstlagens konstruktion som idag är en ramlag men med ökad detaljstyrning.
SKL anser att Socialstyrelsens föreskrifter idag är alltför omfattande och professionen efterlyser i
sin tur en mjuk kunskapsstyrning med kunskapsöversikter, öppna jämförelser, allmänna råd,
utvärderingar och liknande. Arbetet med att implementera barnkonventionen i kommunens olika
verksamheter behöver påbörjas snarast.

Organisation och utbildning
En kartläggning av vilket behov av utbildning som föreligger framöver behöver göras. Höörs
kommun har en traditionell individ- och familjeomsorg med samtliga områden på samma avdelning
under socialnämnden. Här har man idag tillräckligt med personal och också en låg omsättning av
personal. Samtliga som arbetar med myndighetsutövning är socionomer med yrkeserfarenhet,
vissa mycket lång sådan.
När det gäller samverkan för att erbjuda barn och unga skydd och stöd så är Höörs kommun med i
samverkan kring socialjour, kriscentrum, familjerådgivning, barnahus, kompetenscentrum mot våld
i nära relationer, barngrupper m.m.
Utvecklingsområden för individ- och familjeomsorgen i Höör framöver är;


ett förbättrat verksamhetsanpassat IT-stöd



chefsutbildningar



regelbundna genomgångar av arbetsbelastning och av arbetsuppgifter som eventuellt kan
utföras av personal med annan utbildning än socionomutbildning

Utvecklingsområden för Höörs kommun i stort är;


samverkan mellan sektorerna på olika nivåeri



insatser som erbjuds av sektorerna gemensamt



uppmärksammande och beaktande av barnperspektivet inför beslut i kommunens samtliga
verksamheter

Forskning och utveckling
När det gäller forskning finns redan mycket sådan, men det behövs mer för att säkerställa att det
som görs bidrar till positiva förändringar för de människor vi kommer i kontakt med. Det finns idag
en hel del evidensbaserade metoder och arbetssätt men det behövs ytterligare evidensbaserad
praktik. Det vi gör behöver därför följas och utvärderas lokalt och också bli föremål för systematisk
uppföljning för att ge oss möjlighet att kunna konstatera om det vi gör innebär någon positiv
skillnad för våra kommunmedborgare. På individ- och familjeomsorgen i Höör finns en
processledare som är den som tittar på de metoder och arbetssätt som vi använder för att bevaka
att dessa stämmer överens med vårt förhållningssätt, värdegrund och den evidens som finns på
området.
Exempel på mål utifrån de 3 områden som lyfts fram i SKL:s handlingsplan


Öka socialtjänstens möjligheter att ge riktat stöd och tidigt stöd (mål 4).



Samlad översyn av det kommunala mottagandet av ensamkommande barn (mål 16).



Sprida exempel som beskriver framgångsrikt socialt arbete (mål 29).



Pröva av nya arbetssätt som syftar till att utveckla tvärprofessionellt arbete (41).

Höörs kommun, Vision och mål
Höörs kommuns vision
"Höörs kommun är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om
en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och
företagande."
"Höör - den naturliga arenan. Medborgaren den naturliga partnern"

Höörs kommuns mål för budgetåren 2016-2019


God livsmiljö och boende för alla



Tillgängliga och professionella



Innovativa och ansvarfulla



Långsiktig hållbar ekonomi

Barnkonventionens huvudområden


Alla har samma rättigheter och lika värde



Barns bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn



Alla barn har rätt till liv och utveckling



Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Syftet med denna plan
Syftet med denna plan är att, i samverkan mellan sektorerna, arbeta med att stärka skyddet och
stödet för barn och unga i Höörs kommun samt att öka deras delaktighet i kommunala frågor.
Denna plan ska också syfta till att öka kunskaperna om varandras verksamheter, lyfta och främja
den samverkan som redan finns idag och ge oss möjlighet att utveckla den framöver. Så
småningom kan vi med gemensam värdegrund och ett gemensamt förhållningssätt också bidra till
att barn och unga och deras föräldrar blir bemötta likvärdigt oavsett vilken ingång de har till
kommunens organisation. På detta sätt kan de också vara förvissade om att vi använder våra
gemensamma resurser för att bistå på bästa sätt.

Lokala mål utifrån den nationella handlingsplanen


Barnkonsekvensanalyser vid politiska- och individuella beslut.



Gemensamma (social sektor/barn- och utbildningssektor/kultur- och fritidssektor) insatser
t.ex. föräldrautbildningar/stöd.



Gemensam (social sektor/barn- och utbildningssektor/kultur- och fritidssektor) information
till föräldrar.



Öka barn och ungas delaktighet.



Utbilda vår personal via Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.



Stärka barn och ungas hälsa.

Vad vi har att utgå ifrån


Den sociala barn och ungdomsvården ska ges förutsättningar att bedrivas med god kvalité.



Samarbete ska ske utifrån kommunens yttersta ansvar, men också utifrån varje
verksamhets eget ansvar och uppdrag att samverka.



Revisionens tidigare fråga om möjlighet att koppla barn- och ungdomspolitiken till
barnrättsperspektivet ska följas upp.



Folkhälsorapporten 2016 (barn och unga i Höör) ska analyseras gemensamt, på central
nivå.



Lokal Överenskommelse (LÖK) avseende barn och unga med psykisk ohälsa som arbetats
fram gemensamt tillsammans med barnpsykiatrin.



Folkhälsoarbetet.

Befintlig samverkan


Gemensamma arbetsutskottssammanträden (socialnämnden/ barn- och
utbildningsnämnden/kultur- och fritidsnämnden).



Gemensamma frågor till centrala ledningsgruppen.



Gemensam arbetsgrupp (social sektor/barn- och utbildningssektor/kultur- och
fritidssektor) för utveckling av samarbetet.



Fältarbetsgruppen (gamla Byagruppen).



Befintliga grupper och aktiviteter (se nedan).



Lokalsamverkan (Fritids/skola).

Aktuella insatser


SKUTT läger – För inaktiva barn (SKolUngdom Testar Träning) erbjuds efter hälsosamtal i
årskurs 3 och 4. Finansieras bl.a. av skåneidrotten.



Kill- o tjejgrupper – Erbjudande i årskurs 7 om att delta i en strukturerad aktivitet över
läsåret.



Årskurs7 läger- Uppstartläger för de som börjar högstadiet.



UKM – Ung Kultur Möts, kulturfestival på lokal, regional och riksnivå.



Biblioteksplanen – Utveckla tillgången till bibliotek.



Kultur i skolan – Professionella kulturinsatser i skolan



Sommarlovsskola/ sommaraktiviteter – 3 veckor i två omgångar med skola på förmiddagen
och fritidsverksamhet på eftermiddagen.



Andra sommarlovsaktiviteter.

Förslag på nya gemensamma insatser


Gemensamma chefsträffar mellan social sektor/barn- och utbildningssektor/kultur- och
fritidssektor för arbete med värdegrund och förhållningssätt.



Analysera barnhälsorapporten, barn och ungas hälsa 2016, gemensamt.



Kartlägga aktuella föräldrautbildningar o besluta om gemensamma erbjudanden.



Föräldrarådslag i skolan.



Familjerådslag- information för skol- och fritidspersonal samt kunskapsutbyte.



Barn o unga med hög skolfrånvaro (rätten till skolgång i barnkonventionen).



Gemensamma möten med föräldrar i förskolan och skolan.



Temakvällar i samband med ex SKUTT-läger och/eller i motivationsarbete bland föräldrar i
integration .



Träffar med kommunala och privata skolor - utökas med socialtjänstens medverkan.



Anknytningsteori/mönster gruppträffar och öppen rådgivning.

Utvecklingsområden


Barnkonsekvensanalyser (social sektor/barn- och utbildningssektor/kultur- och
fritidssektor); att alla beslut inom kommunens olika sektorer ska följas av en
barnkonsekvensanalys, hur genomföra?ii



Integrationsarbetet



Ungdomsråd (remissinstans bl.a.) tillsammans med ungdomarna.



Ung i mittskåne med hjärta för landsbygden (Projekt).



Kulturstrategi barn och unga .



Kulturgaranti.



Simkunniga barn- alla barns rättighet.



Barns möjlighet till fritidsaktiviteter.



Behov av folkhälsostrateg- familjers hälsa och barns hälsa.



Föräldrastödssamordning i kommunen.

Behov hos respektive sektor för att genomföra förslag ovan


Gemensamma utbildningssatsningar för social sektor, barn- och utbildningssektor och
kultur- och fritidssektor (delfinansiera EU-projekt för kompetensutvecklingsinsats,
arbetstid, redan beslutat att vi ska delta i).



Uppdragsutbildning för chefer inom individ- och familjeomsorgen (inom ramen för den
nationella handlingsplanen).



Rekrytering och utbildning av fler samordnare (till familjerådslag och föräldrarådslag).



Bevaka våra respektive möjligheterna till att ansöka om statliga, eller andra, medel.

Ansvar för arbetet med denna plan
Respektive nämnd ansvarar för att besluta om planen. Respektive sektorchef ansvarar för att göra
den känd i verksamheten, och övriga chefer för implementeringen i verksamheterna.
Samverkansgruppen, som upprättat planen, ansvarar för att lyfta de konkreta frågorna i sina
respektive verksamheter och för att fortsätta arbetet med denna planen kontinuerligt.
Samverkansgruppen ansvarar också för uppföljning och för utvärdering.

Tidplan för genomförande


2016-2018



Planen ska lämnas till den nationella samordnaren senat vecka 22 2016.



Arbetet följs upp nationellt med en spridningskonferens (Förbättringsresan) 160829 i
Upplands Väsby.

Uppföljning
Årlig uppföljning.

Utvärdering
2019
Samverkansgruppen består av Christina H Jönsson från social sektor, Helena Johansson från social
sektor, Cecilia Palmqvist från barn- och utbildningssektor, Hilda Knafve från kultur- och fritidssektor
och Helen Hellström från kultur- och fritidssektor.

.
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Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.

Kommunstyrelsen

Översyn och övergripande antidrogpolicy för
Höörs kommun, ANDT (Alkohol, Narkotika,
Doping, Tobak)
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen beslutar att anta ANDT-riktlinjer och handlingsplan för barn och
unga i Höörs kommun.

Ärendebeskrivning
Verksamheter inom Barn- och utbildning, socialnämnd och kultur- och fritidsnämnden
saknar en gemensam övergripande drogpolicy för hela kommunen.
Integrationskoordinator har fått i uppdrag av tjänstemän i nämnderna att tillsammans med
personal från verksamheter arbeta fram en handlingsplan. Motivet till ett ANDTförebyggande arbetet är att alkohol, narkotika, dopning och tobak är alla riskfaktorer för
ohälsa. ANDT-relaterade problem svarar för en stor del av sjukdomsrelaterade, sociala
och ekonomiska kostnader för samhället. Kommunen ska arbeta främjande och
förebyggande, för att bidra till en positiv utveckling för barn och ungdomar och för att
förhindra uppkomst av ANDT-relaterade problem. I Höörs kommun ska alla barn och
ungdomar ges förutsättningar till en god livskvalitet och hälsa i enlighet med
kommunfullmäktiges mål om en ”god livsmiljö för alla” och ”långsiktig hållbar ekonomi”.
Den nya ”Plan för handling: Barn och unga” ligger också till grund för dessa riktlinjer.
Höörs kommun ska arbeta för en nolltolerans kring narkotika, dopningspreparat, och
tobaks- och alkoholkonsumtion.
Alla barn och ungdomar i Höörs kommun ska ha en trygg uppväxt i miljöer fria från
alkohol, narkotika och dopning.
Dessa riktlinjer förtydligas genom en ANDT-handlingsplan. Handlingsplanen beskriver
gemensamma prioriteringar för hur de övergripande målen ska uppnås.
Handlingsplanen ska förankras i verksamheterna och vara väl känd av personal som
arbetar i kommunen samt spridas vidare till vårdnadshavare.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.

Gull-Britt Persson
Integrationskoordinator
0413-281 59
gull-britt.persson@hoor.se

Beslutsunderlag
1. ANDT-riktlinjer och handlingsplan (KSF 2016/255)
2. Plan för handling: Barn och unga” (KSF 2016/359)

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2016-08-15

1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2016/255

§ 152 Översyn och samordning av drogpolicy
för Höörs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden uppdras
att ta fram en handlingsplan mot användning av ANDT (alkohol, narkotika, doping och
tobak) bland barn och unga i Höörs kommun.
2. Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden uppdras
att analysera hur användningen av ANDT bland barn och unga i Höörs kommun ser ut
som underlag för handlingsplanen.

Ärendebeskrivning
Vid samverkansmöten mellan arbetsutskotten och presidierna för barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden, har det konstaterats
att användningen av droger ökat och upplevs vara akut. Barn och utbildningsnämnden
konstaterar att Höörs kommun saknar en gemensam övergripande drogpolicy för hela
kommunen och menar att det erfordras. De hemställer därför till kommunstyrelsen att
arbeta fram en policy där elevhälsan involveras i arbetet.
Verksamhetsutvecklaren har upprättat en tjänsteskrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår
att hon anser att dessa frågor inte lämpligen hanteras genom en policy utan hellre genom
handlingsplaner som lämpligen tas fram av de nämnder som har dessa ansvarsområden
delegerade till sig via nämndernas reglementen.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden uppdras
att ta fram en handlingsplan mot användning av ANT bland barn och unga i Höörs
kommun.
2. Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden uppdras
att analysera hur användningen av ANT bland barn och unga i Höörs kommun ser ut som
underlag för handlingsplanen.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från Stefan Lissmark (S).
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Stefan Lissmarks (S) förslag bifalles och finner
att kommunstyrelsen bifallit förslaget.

Beslutsunderlag
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2016-08-15

2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN

1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-27 (2016-06-27 KSAU §186)
2. Drogpolicy för Höörs kommun.docx (tjänsteskrivelse från Helena Sjöholm daterad
2016-06-08)
3. Metoder för det förebyggande arbetet mot brott och droger (ANDT) från Länsstyrelsen
Skåne och Skånesamverkan mot droger
4. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2016-04-25 § 67. BUN 2015/311
5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2006-03-15 § 36, ”Kommunstyrelsens
handlingsplan för det drogförebyggande arbetet”
6. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2004-08-25, Tobaks, alkohol- och drogpolicy
för Höörs kommun
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sida
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KSF 2016/255
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Kommunstyrelsen

ANDT-riktlinjer och handlingsplan (Alkohol,
Narkotika, Doping, Tobak) för Höörs kommun
Kostnader för ANDT-planens genomförande
Kostanden för ANDT-planen genomförande 265 000:Kostnadsfördelning, BUN 156 000:-, SN 50 000:-, KFN 50 000:Barn och utbildningsnämnden
1 Aktiva insatser kring information, både muntlig och skriftlig, i form av kampanjer och
föreläsningar, till tre målgrupper, elever, föräldrar och personal. Kostnader för
kompetensutveckling på detta område samt inköp av informationsmaterial samt
kvällsmöten och studiedagar ingår, liksom arbetstid för ett visst samordnaransvar.
2 Tobaksfri DUO är ett koncept för att varje elev tillsammans med sin förälder ska
skriva ett kontrakt att inte börja röka. Detta görs idag i minimal skala med frivilliga
insatser från viss personal, vilket måste, om det ska fortsätta, bli en normal del i
någons tjänst. Genom kontraktet får man tillgång till rabatterade priser i butiker och
restauranger/ pizzerior, dessutom lottas det ut vinster en gång per månad. Ett lovvärt
projekt som inte sköter sig själv. Det måste läggas en del arbetstid på att arrangera,
ragga rabatter genom besök och samtal med butiksägare, utbilda elevpiloter, hålla
informationsträffar, utlottningstillfällen, jippon, föräldramöten mm. Dessa koncept har
visat sig ge resultat i kommuner med ett aktivt arbete under många år och med alla
skolor och klasser på högstadiet. Det krävs dock arbetsinsatser som inte ingår i vårt
lagstadgade uppdrag och därför inte finns dimensionerat i normal personalstyrka.
Kostnad 165 000 kr.
Kultur och fritidsnämnden
1 Biträda skolan i sitt ANDT-arbete och därmed behövs en kostnad på 50 000 kr för
dessa insatser.
Socialnämnden
2 Utbildningsinsatser och ob-arbetskostander i samband med utbildning och
informationstillfälle, 50 000 kr.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/255

§ 187 ANDT-riktlinjer och handlingsplan
(Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak) för
Höörs kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
1. ANDT-riktlinjer och handlingsplan (Alkohol, Narkotika, Drog och Tobak) för barn och
unga i Höörs kommun fastställes.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. Förvaltningen ges i uppdrag att analysera vilka kostnader som antas tillkomma hos var
och en av verksamheterna socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kulturoch fritidsnämnden före fastställandet av riktlinjer och handlingsplan.
2. Kostnadsberäkning ska biläggas ANDT-riktlinjer och handlingsplan.

Ärendebeskrivning
Verksamheter inom Barn- och utbildning, socialnämnd och kultur- och fritidsnämnden
saknar en gemensam övergripande drogpolicy för hela kommunen.
Integrationskoordinator har fått i uppdrag av tjänstemän i nämnderna att tillsammans med
personal från verksamheter arbeta fram en handlingsplan. Motivet till ett ANDTförebyggande arbetet är att alkohol, narkotika, dopning och tobak är alla riskfaktorer för
ohälsa. ANDT-relaterade problem svarar för en stor del av sjukdomsrelaterade, sociala
och ekonomiska kostnader för samhället. Kommunen ska arbeta främjande och
förebyggande, för att bidra till en positiv utveckling för barn och ungdomar och för att
förhindra uppkomst av ANDT-relaterade problem. I Höörs kommun ska alla barn och
ungdomar ges förutsättningar till en god livskvalitet och hälsa i enlighet med
kommunfullmäktiges mål om en ”god livsmiljö för alla” och ”långsiktig hållbar ekonomi”.
Den nya ”Plan för handling: Barn och unga” ligger också till grund för dessa riktlinjer.
Höörs kommun ska arbeta för en nolltolerans kring narkotika, dopningspreparat, och
tobaks- och alkoholkonsumtion.
Alla barn och ungdomar i Höörs kommun ska ha en trygg uppväxt i miljöer fria från
alkohol, narkotika och dopning.
Dessa riktlinjer förtydligas genom en ANDT-handlingsplan. Handlingsplanen beskriver
gemensamma prioriteringar för hur de övergripande målen ska uppnås.
Handlingsplanen ska förankras i verksamheterna och vara väl känd av personal som
arbetar i kommunen samt spridas vidare till vårdnadshavare.

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-22

2 (2)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Beslutsunderlag
1. ANDT-plan G.docx
2. Plan för handling: Barn och unga” (KSF 2016/359)
3. Tjänsteskrivelse
4. Kommunstyrelsen 2016-08-15 (2016-08-15 KS §152).doc
4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2006-03-15 § 36, ”Kommunstyrelsens
handlingsplan för det drogförebyggande arbetet”
5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2004-08-25, Tobaks, alkohol- och drogpolicy
för Höörs kommun

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sida

2017-06-01

KSF 2016/255

1 (2)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Integrations- och arbetsmarknadsenheten

Kommunstyrelsen

Översyn och samordning av drogpolicy för
Höörs kommun, ANDT (Alkohol, Narkotika,
Doping, Tobak)
Förslag till beslut
Klicka här för att ange text.

Ärendebeskrivning


Arbeta för att skapa en stödjande och hälsofrämjande miljö där barn, ungdomar
och personal ska trivas, må bra och utvecklas, detta genom att visa varandra
förtroende, respekt och tillit genom att arbeta jagstärkande.



Det främjande och förebyggande arbetet ska genomsyra verksamheternas vardag
genom ett aktivt arbete såsom tjej- och killgrupper, Friends och kamratstödjare,
åk 7 lära känna läger, högstadiet SMART-ungdom och föräldrautbildning

Behöver finansiering


Skolan- och fritidsgårdarnas område är en rökfri zon. Detta innebär att rökning är
förbjuden för både ungdomar och vuxna. För ungdomar under 18 år är det
dessutom en helt nikotinfri zon.

Dagligt arbete; aktiva rastvärdar, inga merkostnader utan ingår i skolans uppdrag


Det är vidare förbjudet att vara påverkad av, förtära eller förvara alkohol eller
droger inom skol- och fritidsgårdsområdet.



Lärarna ska ge ANDT-information till samtliga elever i No och idrotts

Ingår i skolans uppdrag


undervisningen i årskurs 6-9 utefter Skolverkets information kring skolans ANDTuppdrag.



Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal till samtliga elever enligt basprogrammet
inom skolhälsovården som inkluderar frågor kring ANDT.

Ingår i skolhälsovårdens uppdrag


I undervisningen ska eleverna utveckla sin förmåga att kritiskt granska beroendeproblematiken samt reflektera över sin inställning till ANDT-preparat. Detta i
samråd med elevhälsan.

Ingår i skolans uppdrag

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Integrations- och arbetsmarknadsenheten



Personal ska erbjudas årligen kompetensutveckling kring ANDT, av respektive
sektor.

Detta kan bli en kostnad. Kan arbetas in i befintliga ram genom att prioritera befintliga
medel för kompetensutveckling. Man kan även använda kompetensspridning.


Elevskåpen är skolans egendom och är inte skyddat från insyn av skolledningen.
Vid misstanke av att det finns narkotiska preparat på skolan kan polis med
narkotikahund söka på skolan. Rektor kontaktar polisen.

Ingen kostnad


Fritidsgårdarnas personal informerar kontinuerligt på fritidsgårdarna kring ANDTuppdraget.

Bör ingå i fritidspersonalens befintliga uppdrag.


Årlig ANDT-information ska erbjudas vårdnadshavare med ungdomar i årskurs 69. Ansvarig är personal från skola, socialtjänsten och kultur och fritid.

Kan orsaka extratid som kostar. Det finns


Höörs kommun kan erbjuda vårdnadshavare familjerådslag eller föräldrarådslag
vid oro kring ett elev eller ungdom.

Kräver personalresurser med specialkompetens.


All personal i Höörs kommun är skyldig att agera enligt handlingsplanen.

Klicka här för att ange text.
Förslag till beslutsmotivering
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.

Gull-Britt Persson
Integrationskoordinator
0413-28159
gull-britt.persson@hoor.se

Beslutsunderlag
Klicka här för att ange text.
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SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR
Samhällsbyggnadssektorn

Kommunstyrelsen

Öppet WiFi-nät i anslutning till Höörs
kommuns lokaler
Förslag till beslut
KS:au godkänner att ett publikt öppet trådlöst nät sätts upp för att tillåta att medborgare
och besökare till kommunen kan surfa fritt på de platser där nätet är tillgängligt.
En utökad driftskostnad om totalt 24tkr per år godkänns för att möjliggöra ett publikt nät
via det existerande trådlösa näten i kommunens lokaler. Finansiering tas via den årliga
centrala IT-kostnaden från Unikom.

Ärendebeskrivning
Helsingborgs Stad har varit föregångare i att erbjuda ett fritt trådlöst nät utomhus till sina
medborgare. Konkurrensverket har avgjort att detta inte strider mot lagar och
förordningar, varför det inte längre finns några juridiska hinder för att även Höör inför fria
surfzoner utom- och inomhus vid kommunens lokaler.
Steg 1: Öppet nät i de lokaler där vi redan har trådlöst nät. Medborgare och besökare i
Höör förväntar sig att kunna surfa fritt i och kring kommunens lokaler. Vi kan under 2017
erbjuda ett publikt trådlöst nät i kommunhuset, sammanträdeslokaler, skolor, biblioteket
samt i alla de lokaler där vi redan etablerat trådlösa nät.
Steg 2: Öppet nät vid torgen och stationen. För Öppet WiFi på Nya Torg och vid stationen
samt andra offentliga platser har vi en diskussion med Telia om en öppen lösning via dem
då vi inte har några verksamhetslokaler med befintliga trådlösa nät i anlutning till de
platserna. Kommer vi inte fram den vägen så får vi dra fram fiber och upprätta Trådlösa
Surfsoner där också för att kunna erbjuda Öppet WiFi.
För att införa ett fritt trådlöst nät i kommunens lokaler behöver följande utföras:
1. En ny internetanslutning och tillhörande hårdvara behöver införskaffas och
konfigureras. Detta görs av säkerhetsskäl för att helt separera de interna och
publika trådlösa näten. Då även Hörby och Östra Göinge har planer på att
implementera fritt publikt trådlöst nät, kan kostnaden tas centralt av IT-bolaget
och fördelas ut till kommunerna baserat på antal invånare. Den extra
driftkostnaden för accesspunkterna för Höörs del blir då ca 24tkr per år för
utrustning, licenser, service och support.
2. Visningsnamnet på det nya trådlösa nätet behöver beslutas. Namnet kan inte
innehålla Å, Ä, Ö, och heller inte mellanslag; men kan innehålla bindestreck eller

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Klicka här för att ange text. • Klicka här för att ange text.
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
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understreck. Förslag på lämpliga namn är HR-Publikt, HR-kommun, eller
HR_surfzon.
3. Regelverk behöver sättas upp för att tillse att användningen av näten inte belastar
kommunens interna nät. Maxfarten för surf bör sättas till 5Mbps, och inte tillåta
maskin-till-maskin-trafik. Loggning ska implementeras, och loggarna sparas för att
skydda kommunen vid eventuella juridiska konflikter. Tydliga användarvillkor
behöver sättas upp, där det framgår vad som är godkänd användning eller ej och
som man får godkänna.
4. Information om de nya publika näten behöver offentliggöras via lämpliga kanaler.

Förslag till beslutsmotivering
Att ge medborgare och besökare tillgång till fria trådlösa nät i och kring kommunens
lokaler ger följande fördelar:


Förbättrar tillgängligheten till tjänster för medborgare och besökare.



Ökad synlighet och reklam för kommunen, då användarna av nätet landar på en
av kommunen utsedd webbsida, t.ex. hemsidan.



Bidrar till att göra Höör till en attraktiv boende- och besökskommun.



Möjlighet att styra rörelsemönster för ungdomar på kvällar och helger genom att
stänga av de publika näten i de lokaler och platser där de inte bör samlas kvällar
och helger, och behålla näten aktiva i de lokaler och platser där det är lämpligt att
de samlas.

Hans Magnusson

Beslutsunderlag
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§ 188 Öppet WiFi-nät i anknytning till Höörs
kommuns lokaler
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Kommunstyrelsen godkänner att ett publikt öppet trådlöst nät sätts upp för att tillåta att
medborgare och besökare till kommunen kan surfa fritt på de platser där nätet är
tillgängligt.
2. En utökad driftskostnad om totalt 24tkr per år godkänns för att möjliggöra ett publikt nät
via det existerande trådlösa näten i kommunens lokaler. Finansiering tas via den årliga
centrala IT-kostnaden från Unikom.

Ärendebeskrivning
Helsingborgs Stad har varit föregångare i att erbjuda ett fritt trådlöst nät utomhus till sina
medborgare. Konkurrensverket har avgjort att detta inte strider mot lagar och
förordningar, varför det inte längre finns några juridiska hinder för att även Höör inför fria
surfzoner utom- och inomhus vid kommunens lokaler.
Steg 1: Öppet nät i de lokaler där vi redan har trådlöst nät. Medborgare och besökare i
Höör förväntar sig att kunna surfa fritt i och kring kommunens lokaler. Vi kan under 2017
erbjuda ett publikt trådlöst nät i kommunhuset, sammanträdeslokaler, skolor, biblioteket
samt i alla de lokaler där vi redan etablerat trådlösa nät.
Steg 2: Öppet nät vid torgen och stationen. För Öppet WiFi på Nya Torg och vid stationen
samt andra offentliga platser har vi en diskussion med Telia om en öppen lösning via dem
då vi inte har några verksamhetslokaler med befintliga trådlösa nät i anlutning till de
platserna. Kommer vi inte fram den vägen så får vi dra fram fiber och upprätta
Trådlösa Surfsoner där också för att kunna erbjuda Öppet WiFi.
För att införa ett fritt trådlöst nät i kommunens lokaler behöver följande utföras:
En ny internetanslutning och tillhörande hårdvara behöver införskaffas och konfigureras.
Detta görs av säkerhetsskäl för att helt separera de interna och publika trådlösa näten.
Då även Hörby och Östra Göinge har planer på att implementera fritt publikt trådlöst
nät, kan kostnaden tas centralt av IT-bolaget och fördelas ut till kommunerna baserat på
antal invånare.
Den extra driftkostnaden för accesspunkterna för Höörs del blir då ca 24tkr per år för
utrustning, licenser, service och support.
Visningsnamnet på det nya trådlösa nätet behöver beslutas. Namnet kan inte innehålla Å,
Ä, Ö, och heller inte mellanslag; men kan innehålla bindestreck eller understreck. Förslag
på lämpliga namn är HR-Publikt, HR-kommun, eller HR_surfzon.
Regelverk behöver sättas upp för att tillse att användningen av näten inte belastar
Justerande
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kommunens interna nät. Maxfarten för surf bör sättas till 5Mbps, och inte tillåta maskin-tillmaskin-trafik. Loggning ska implementeras, och loggarna sparas för att skydda
kommunen vid eventuella juridiska konflikter. Tydliga användarvillkor behöver sättas upp,
där det framgår vad som är godkänd användning eller ej och som man får godkänna.
Information om de nya publika näten behöver offentliggöras via lämpliga kanaler.

Beslutsmotivering
Att ge medborgare och besökare tillgång till fria trådlösa nät i och kring kommunens
lokaler ger följande fördelar:
Förbättrar tillgängligheten till tjänster för medborgare och besökare.
Ökad synlighet och reklam för kommunen, då användarna av nätet landar på en av
kommunen utsedd webbsida, t.ex. hemsidan.
Bidrar till att göra Höör till en attraktiv boende- och besökskommun.
Möjlighet att styra rörelsemönster för ungdomar på kvällar och helger genom att stänga
av de publika näten i de lokaler och platser där de inte bör samlas kvällar och helger, och
behålla näten aktiva i de lokaler och platser där det är lämpligt att de samlas.

Beslutsunderlag
1. Öppet_WiFi-nät_Höör.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sponsorbidrag till Höörs brottarklubb - Höörs
marknad
Förslag till beslut
Att bevilja bidrag om 80 000 kr för genomförande av Höörs Marknad 2017,
Att finansiera bidraget ur verksamhet 2203 Information och Marknadsföring,
Att uppdra åt utvecklingschef Peter Wollin att teckna avtal med Höörs brottarklubb.

Ärendebeskrivning
Höörs Brottarklubb har arrangerat Höörs marknad varje år sedan 1988. De senaste årens
samarbete med Partyfabriken har bidragit till ökat utbud av aktiviteter under
marknadshelgen. Förändringen uppskattas av många och bedömningen är att fler
besöker marknaden jämfört med tidigare år. 2016 bidrog kommunen med totalt cirka 80
000 kr för evenemanget. Ca 50 000 kr utbetaldes kontant och cirka 30 000 var
internfakturering till gata-park.
Förslag till beslutsmotivering
Höörs marknad lockar många människor, framför allt Höörsbor och semesterboende i
kommunen. Evenemanget är väl inarbetat och genomförs professionellt och till stora delar
av idéella krafter inom föreningen. Under marknadsdagarna arbetar omkring 80 personer
ideellt med att få det hela att fungera. Underhållningen är ett viktigt inslag i evenemanget
och vakthållningen nödvändig. Artister och vakter hör till de större utgiftsposterna.
Bedömningen är att evenemanget är viktigt för Höör och har en viss sårbarhet eftersom
det är en förening som ansvarar för genomförandet. Det är därför angeläget att
kommunen stöttar marknaden.

Peter Wollin
Utvecklingschef
0413-28162
peter.wollin@hoor.se

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
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Avtal angående Höörs marknad 2017
Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats:
Höörs kommun, 212000-1116
Kontaktpersoner: Peter Wollin, peter.wollin@hoor.se, 0413-28 162
Anna-Karin Olsson, anna.karin.olsson@hoor.se, 0413-28 183
Höörs Brottarklubb, Tvärgatan 1, 243 30 Höör
Kontaktperson: Nicklas Persson, 0703-444915, nicklas.persson@skanska.se
Avtalet reglerar Höörs kommuns åtaganden i Höörs sommarfest – Höörs marknad som arrangeras
den 10-13 augusti 2017.
Avtalsperiod och giltighet
Avtalet gäller år 2017. Avtalet gäller under förutsättning att Kommunstyrelsen beviljar bidrag till
arrangemanget enligt nedan.
Avtalets omfattning


Höörs kommun upplåter Nya Torg för evenemanget utan kostnad.



Höörs kommun bistår som tidigare år med material till marknadsstånd samt flyttning av
blomsterurnor, utkörning och inhämtning av avstängningsmaterial samt sopning efter
marknaden.



Höörs kommun går in i arrangemanget med motsvarande 80 000 kr. I den summan ingår
värdet av det arbete och material som Höörs kommun bistår med.



Av de 80 000 kr kan 50 000 kr rekvireras kontant, i förskott om så önskas. Bidraget
utbetalas mot skriftlig begäran eller faktura med hänvisning till detta avtal.



Höörs kommun erhåller följande:
 Kommunens logotyp syns på affischer och andra trycksaker som rör arrangemanget.
 Biljetter till inledande arrangemang den 10 augusti. Kristina Johannesson, 0413-28487,
kristina.johannesson@hoor.se, samordnar och återkommer med önskat antal.

Tillstånd
Höörs Brottarklubb ansvarar för att skaffa de tillstånd som krävs.
Beställare
Det är önskvärt att alla kontakter och beställning av arbete och material från kommunens gatu- och
parkavdelning utförs av en representant från Brottarklubben. Kontaktperson på gatu- och
parkavdelningen: Anders Nilsson, 0709-53 83 84.
Skydd mot oljespill
Skydd mot oljespill måste hanteras på ett bra sätt. Det är arrangörens ansvar att se till att skydd
finns under fordon och maskiner som kan läcka och att skydden hanteras korrekt så att oljespill inte
uppstår.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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TA-plan
En TA-plan ska tas fram. Arrangören kontaktar Johan Lavesson, 0413-28482, om detta.
Besiktning
Besiktning av marknadsområdet ska ske före och efter arrangemanget, av representanter från
Brottarklubben och Höörs kommun, samhällsbyggnadssektor. Brottarklubben ansvarar för att kalla
till besiktning och ansvarar också för de kostnader som är förknippade med eventuell återställning.
Utbetalning
Faktura eller annan typ av skriftlig begäran ska vara kommunen tillhanda senast den 30 november
2017.
Fakturaadress:
Höörs kommun, Kommunledningskansliet, Anna-Karin Olsson/H1006, Box 40,
243 21 Höör
Skriftlig begäran skickas till Box 53, i övrigt som ovan.
Följande ska framgå: Föreningens namn, organisationsnummer, plus- eller bankgironummer, samt
vad begäran om utbetalning avser.
Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt.
För Höörs kommun

För Höörs brottarklubb

Ort och datum

Ort och datum

Peter Wollin, Utvecklingschef

Nicklas Persson, Ordförande
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§ 214

Sponsorbidrag till Höörs marknad 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Bidrag beviljas om 80 000 kr för genomförande av Höörs Marknad 2017.
2. Bidraget finansieras ur verksamhet 2203 Information och Marknadsföring.
3. Uppdra åt utvecklingschef Peter Wollin att teckna avtal med Höörs brottarklubb.
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar:
Näringslivschefen ska verka för att även andra ideella föreningar ska få sälja lotter på
marknaden.

Ärendebeskrivning
Höörs Brottarklubb har arrangerat Höörs marknad varje år sedan 1988. De senaste årens
samarbete med Partyfabriken har bidragit till ökat utbud av aktiviteter under
marknadshelgen. Förändringen uppskattas av många och bedömningen är att fler
besöker marknaden jämfört med tidigare år. 2016 bidrog kommunen med totalt cirka 80
000 kr för evenemanget. Ca 50 000 kr utbetaldes kontant och cirka 30 000 var
internfakturering till gata-park

Yrkanden
Susanne Asserfors (S) föreslår kommunstyrelsen arbetsutskott besluta:
Näringslivschefen ska verka för att även andra ideella föreningar ska få sälja lotter på
marknaden.

Beslutsunderlag
1. Ansökan från Höörs Brottarklubb.pdf
2. Tjänsteskrivelse sponsring Höörs Brottarklubb 2017.docx
3. Sponsoravtal BrottarklubbHöörsmarknad2017.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

