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Dt·iftbudget 

Slcattefinansierad verksamhet 
De skattefinansierade verksamheterna redovisar får perioden ett resultat som är 
något under budget. Prognosen för året är ett tmderslcott om -1,2 mla'. 
Anledningen till den negativa prognosen är ökade kostnaden på främst 
driftssidan inom fastighetsfö1'Valtningen samt inom parkverlcsamheten. 

Affärsverksamheter 

VA-enheten redovisar ett resultat om +2,6mkr för perioden. Prognosen får året 
är+l,9mkr. 
Renhållningen redovisar ett resultat om +2,9 mla· för perioden. Prognosen för 
året_är+l,l mkr. 

Investeringsbudget 

Verksamheterna har under periodenjanuari-augusti förbrukat 83,3 mkr av årets 
investeringsbudget på 155,2 mla·. Den prognostiserade helårsavvikelsen är+ 14 
mnla' då lyften enligt betalningsplanema för Örnenförsl<juts til12015 i 
förhållande till budget. Prognosen för probjelctet är fortfarande enligt budgvt. 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

o Sophämtning 
• Avfallsanläggning Elsemåla 
o Återvinningscentraler 
• Tipplatser (trädgårdskomposter) 
o Slamtömning enskilda anläggningar 

2 Omvärldsanalys 

Kraven på renhållningsverksamheten ökar från såväl myndigheter som kommunens 
medborgare vilket visar på en ökad medvetenhet la'ing betydelsen av att sortering och 
hantering av avfall sker på ett långsiktigt hållbmt sätt. Det är en stor utmaning för 
verksamheten att leva upp till dessa högt ställda krav som inte bara hmebär högre kostnader 
utan även en hög specialkompetens inom mmådet. 

Det största och viktigaste arbetet framöver är att minska avfallsmängderna och framförallt 
bekämpa det enonna matsvinnet genom massiva informationsinsatser. Det är den absolut 
viktigaste miljöfrågan idag. 

En särskild statlig avfallsutredning lämnade under 2012 in sitt slutbetänkande till 
miljöministern Lena Ek och det är sannolikt att utredningsfårslaget kommer till att påverka 
renhållningsverksamheten påtagligt framöver. Utredningen behandlar ett hållbalt samhälle 
och föreslår att leraven på resurseffektivitet i avfallshanteringen skärps. Det har i januari 2014 
tillsatts en arbetsgrupp som arbetar vidare med frågan. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

VISION 2030 - Samhällsbyggare 

"Samhällsbyggarna tillhandahåller god service av hög kvalitet med medborgaren i centrum 
för att göra Tingsrycls kommun till en attraktiv plats att bo och verka på." 

3.1.1 styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått 

Medborgare - Välfungerande överlag har kommunen en relativt 

infrastruktur bra nivå på infrastrukturen. För 
förvaltningen innebär en 
välfungerande infrastruktur att 
antalet avbrott, förseningar och fel 
minimeras gentemot 
medborgarna och del är därför av 
stor vikt att ett kontinuerligt 
förbättringsarbete genomförs 
inom bland annat sophämtningen. 

- Hållbara Renhållningen har 1 O Andel uppfyllda 
tjänstegarantier tjänstegaranti som gäller från och tjänstegarantier, % 

med 1 januari 2013. Hittills under 

• Antal tjänstegarantier året har förvaltningen klarat av att 
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Perspektiv Nämndsmål Senaste IH>mmentar Mått 

leva upp till den och någon 
ersättning har inte betalats ut. 
Garantin sätter nivån på den 
service som förvaltningen 
förbinder sig att tillhandahålla 
gentemot medborgarna. 

- Effektiv och kort Bedömningen är att avdelningen 

ärendehandläggning överlag har en effektiv 
ärendehandläggning men det 
finns en del som kan 
vidareutvecklas och bli bättre. 

- Nöjda kunder En kundnöjdhetsundersökning är 
beställd och kommer att 
genomföras under oktober-
november. 

Samhälle - Driva projekt som Det finns alltid områden inom 

förbättrar infrastrukturen renhållningen som kan utvecklas, 

och/eller ökar bland annat ska möjligheterna 

attraktiviteten med kartkoppling till 
verksamhetssystemet undersökas 
för att minska sårbarheten vid 
sjukdom och på så sätt 
säkerställa att hämtning sker på 
rätt ställen. 

- Hållbarhet skall 
beaktas vid inköp, drift och 
hantering av resurser i 
verksamheten 

Ekonomi Budget i balans Avdelningen redovisar ett - Budgetavvikelse inom 
överskott på 2,4 mkr efter åtta laxefinansierad 
månader. Bedömningen är verksamhet, mkr 
emellertid att avdelningen 
kommer att få utnyttja delar av - Prognosavvikelse 
tidigare års ackumulerade inom laxefinansierad 
överskott för att inte årets resultat verksamhet, % 
ska bli negativt. 

- Finansieringsgrad 
avfallstaxa, % 

Medarbetare - God hälsa Låg sjukfrånvaro och hög andel - sjukfrånvaro,% 
nöjda medarbetare gör att 
avdelningens medarbetare 
bedöms vara vid god hälsa. 

- Utbildad och Avdelningen har idag en • Andel medarbetare 
kompetensutvecklad organisation med hög teknisk som genomgått någon 
personal kompetens men för att kunna form av 

bibehålla den behövs kompetensutveckling,% 
regelbunden vidareutbildning. 
Positivt är att samtliga 
medarbetarna minst en gång om 
året går på någon form av 
kompetensutveckling , antingen 
externt eller internt. 

Process - Ökad samverkan Samverkan sker i olika former - Antal 
såväl internt som externt men kan samverkansprojekt 
utvecklas än mer framöver. Under 
perioden har bland annat 
samverkan skett kring 
upphandling av 
omhändertagande av 
tryckimpregnerat virke. 
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Perspektiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått 

Ett gemensamt projekt med 
grannkommunerna avseende 
införande av genomskinliga 
säckar vid inlämning av grovavfall 
på A ve har startats upp. 

3.1.2 Medborgare 

En del av en välfungerande infrastruktur är att ha en bra återvinningscentral där medborgare 
och nädngsliv kan återvinna sitt avfall enkelt och när det passar dem. I och med invigningen 
av den nya återvinningscentralen i Elsemåla kan kommunen numera säga att man lever upp 
till detta. Den nya återvinningscentralen har lett till förbättrad tillgänglighet i form av ökade 
öppettider men även i form av större utry1mnen som underlättar smteringen och flödet på 
återvinningscentralen. Vi har under perioden 2014-04-14 (då vi installerade ett passersystem) 
- 2014-08-27 haft inte mindre än 8 182 fordon som lämnat avfall på A VC:n. 

Tjänstegarantier tillämpas inom renhållningsavdelningen sedan l januari 2013. Utveckling 
och implementering av tjänstegarantier gentemot förvaltningens kunder är av stor prioritet och 
syftar till att säkerställa en hög nivå på den service som förvaltningen erbjuder. 

Infonnationsutskick är en viktig del för att sprida kunskap om sopsortering och vikten av en 
hållbar utveckling. Målet är därför satt till minst en infonnationsinsats per år riktat till 
hushållen i kommunen. Hittills i år har vi annonserat i SMP, på hemsidan och facebook om 
exempelvis öppethållande på trädgårdskomposterna, förändrade hämtningsdagar sopor mm. 

3.1.3 Samhälle 

Hantering av avfall är en ständigt aktuell fråga och för att vi ska kunna lämna över ett "friskt" 
samhälle till kommande generationer måste den fmtsatt ha hög prioritet. Kvalitetshöjning 
inom kommunens återvim1ingsverksamhet kommer att resultera i renare fraktioner och det är 
därför rimligt att ha högt ställda mål avseende återvinningen av hushållsavfall. Målet är satt 
till att minst 95 procent av hushållens avfall ska återvinnas genom antingen återanvändning, 
materialåtervinning eller energiutvhming. 

Att konununen sedan några år tillbaka inte har någon egen deponi har inneburit en del 
förändringar i arbetssätt när det gäller både hushålls- och verksamhetsavfalL Vikten av väl 
utsmterade avfallsfraktioner har ökat eftersom verksamheten skickar iväg deponiresten och 
betalar får både transport och deponering. 

Insamling av ljuskällor och batterier via den så kallade Samlaren har fallit mycket väl ut. 
Funderingar finns därför på att även bölja med insamling av småelektronik via Samlaren. 

3.1.4 Ekonomi 

Verksamheten redovisar ett positivt resultat om 2,4 mla·. Intäkterna ligger något under 
riktpunkten på 66,7 procent men är i nivå med sanunaperiod föregående år är de lika. 

På kostnadssidan är personalkostnaderna något högre än budgeterat, avskrivnings- och 
räntekostnader något lägre än budgeterat och övriga kostnader följer budget. 

Under år 2014 planeras investeringar inom renhållningsverksamheten för 100 tia'. En ny 
dieseltank har köpts in till återvim1ingscentralen i Elsemåla, dock kvarstår installation. 

l det stora hela ser det ekonomiska läget bra ut. Hänsyn har tagits till överföring av tidigare 
års ackumulerade resultat, dvs. resultatutjämning med 2,1 mkr vilket bidrar till att 
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intäktsnivån höjs. I prognosen efter åtta månader beräknas renhållningsavgiftema hamna 
kring budgeterad nivå medan kostnaderna sannolikt slutar över. Att kostnaderna bedöms bli 
högre beror på att asfaltering av vägen ut till återvinningscentralen till Elsemåla finansieras 
via driftbudgeten. 

3.1.5 Medarbetare 

Att arbeta med hantering av avfall ställer höga krav på de anställda och kontinuerlig 
kompetensutveckling är nödvändig får att klara av dessa. Hittills i år har samtlig personal 
(inklusive den administrativa som eg tillhör staben) genomgått någon form av 
kompetensutveckling. 

sjukfrånvaron har under en längre tid varit låg inom verksamheten och förhoppningen är att 
det så ska förbli. 

Medarbetarna på återvinningscentralen i Elsemåla har fått en betydligt bättre arbetsmiljö nu 
när ombyggnaden står helt fårdig. Den ändrade utformningen tillsammans med ökade ytor har 
gett bättre hanteringsmöjligheter av avfallet och ökad säkerhet. 

3.1.6 Process 

Arbete med en ny avfallsplan pågår. Avfallsplanen är en viktig del i arbetet med en 
ändamålsenlig avfallshantering och kommer ange riktning för renhållningsverksamheten 
framöver. Planen är nu utställd samt sänd på remiss till berörda aktörer/instanser. Remisstiden 
gick ut 2014-05-16. Förhoppningsvis kommer planen att antas av KF i oktober 

På grund av den tidigare nämnda avfallsutredningen, som kan innebära stora förändringar av 
det kommunala renhållningsansvaret, har körtursöversynen senarelagts. Detta tills 
avdelningen vet på vilket sätt utredningen kommer att påverka det kommunala ansvaret. 
Översynen syftar till optimera sophämtningenmen eftersom inga beslut är fattade kommer 
alltså körturen vara oförändrad. 

Ett problem som verksamheten har är sårbarheten vid ordinarie personals frånvaro. Ett viktigt 
arbete framöver får att komma tillrätta med detta är inmätning av alla sopkärl och 
införskaffande av någon form av gps-stöd så att även mman personal som inte känner till 
sophämtningens körturer kan gå in som ersättare. Vi håller på att undersöka 
intressanta/aktuella alternativ. 

En gemensam upphandling av omhändcttagande av tryckt trä är genomförd tillsammans med 
11 kommuner och bolag i regionen. 

Det kommer att påbötjas en underhållstäckning av den delen av deponin som redan har en 
godkänd sluttäckning då vildsvinen tyvärr bökat upp och förstört den gamla täckningen. 

4 Sammanfattning 

Bedömningen för renhållningsavdelningen är att det är balans mellan styrkortets olika 
perspektiv och några åtgärder/förändringar behöver därför inte genomföras i verksamheten. 

I samband med att återvitmingscentralen på Elsemåla stod fårdig utökades öppningstiderna för 
att öka tillgängligheten för medborgarna. För att förbättra levaliten och servicen har även 
förändringar skett beträffande bemanningen. 
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5 Framtid 

På grund av ökade krav från olika myndigheter kommer det att bli allt svårare for 
småkommunerna att klara merkostnaderna inom en rimlig taxenivå. Det kommer även att 
ställas högre kompetenskrav i alla led för att kunna möta framtiden. Tendensen i riket är att 
flera kommuner går samman till stöne enheter för att klara kraven och lemma vidareutveckla 
avfallshanteringen. Möjligtvis är det också en väg för Tingsryds kommun i framtiden! 

De utökade öppettiderna på Elsemåla återvinningscentral kommer att utvärderas och 
eventuellt justeras. Detta är möjligt då vi nu har ett statistikprogram som visar när besöken 
kommer. 

A vfallsplanen, som förhoppningsvis kotruner att antas av KF i oktober, kanuner att medföra 
många förändringar avseende avfallshanteringen i kommunen, både för anställda och för 
komnuminvånare: matavfallsinsamling, kunskapsspridning avseende avfallsminimering och 
återbruk, eventuell fastighetsnära förpaclmingsinsamling m.m. 

Under året kommer det också att avgöras hur sluttäclmingen ska ske på vår gamla deponi på 
Elsemåla. 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

• Vattenverk 
0 Reningsverk 
• Ledningsnät -vatten, avlopp och dagvatten 
• Produktion, distribution och rening vatten 
o Produktion, rening av avloppsvatten 

2 Omvärldsanalys 

I Tingsryds kommun tillgodoses behovet av vatten- och avloppstjänster av allmänna 
anläggningar som kommunen ansvarar för. V a-verksamheten är ett s.k. naturligt monopol och 
utav den anledningen lyder verksamheten under speciellagstiftning, Lag om allmänna 
vattentjänster (2006:412). Det är en stor utmaning för verksamheten att leva upp till de högt 
ställda haven avseende bl.a. utsläppsrätter och att hänga med i den tekniska utvecklingen som 
sker på området. Ett tydligt och aktuellt exempel på detta är bl. a. att retensionsberäkningarna 
avseende vattendragens kvävereningsefiekt förändrades under 2012 vilket innebär att 
Tingsryds avloppsreningsverk numera omfattas av kvävereningskraven och att åtgärder därför 
måste till för att komma ner i kväveutsläppen från verket. 

Utvecklingen i Tingsryds kmmnun är att vattenförbrukningen stagnerat vilket innebär mindre 
intäkter via den rörliga va-avgiften. Samtidigt har en mängd investeringar genomförts de 
senaste åren på kommunens vatten- och avloppsverk som medfört att verksamheten idag sitter 
med stora kapitalkostnader. Från och med 2012 belastas dessutom verksamheten av 
ytterligare l ,5 m la' i kostnader årligen för underhåll av såväl vatten- och reningsverk, 
pumpstationer som ledningsnät. Anledningen till detta är att denna summa tidigare tagits upp 
som investering men efter mm1ärkning från revisorerna om att det snarare rör sig om 
underhåll än investeringar är det driftbudgeten som belastas istället. 

Ett ökat antal förfrågningar om anslutning till kommunalt avlopp har märkts efter plan- och 
miljöavdelningens inventering av enskilda avlopp. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

VISION 2030 - Samhällsbyggare 

11Samhällsbyggarna tillhandahåller god service av hög kvalitet med medborgaren i centrum 
för att göra Tingsryds kommun till en attraktiv plats att bo och verka på. 11 

3.1.1 styrkort 

Perspel<tiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått 

Medborgare - Välfungerande överlag har kommunen en relativt • Antal 
infrastruktur god nivå på infrastrukturen men vattenledningsrörbrott 

det finns ett stort behov av 
ytterligare medel till 
underhållsälgärder för att inte en 
underhållsskuld ska byggas upp 
som både blir svårhanterlig och 
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Perspektiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått 

kostsam i framtiden . För 
förvaltningen innebär en 
välfungerande infrastruktur att 
antalet avbrott, förseningar och fel 
minimeras gentemot 
medborgarna och det är därför av 
stor vikt att ett kontinuerligt 
förbättringsarbete genomförs 
inom va- verksamheten. 

- Hållbara VA-avdelningen har 1 • Andel uppfyllda 
tjänstegarantier tjänstegaranti som gäller från och tjänstegarantier, % 

med 1 januari 2013. Under årets 
första fyra månaderhar IJI Antal tjänstegarantier 
förvaltningen klarat av att leva 
upp till den och någon ersättning 
har inte betalats ut. Garantin 
sätter nivån på den service som 
förvaltningen förbinder sig att 
tillhandahålla gentemot 
medborgarna. 

- Effektiv och kort Bedömningen är att avdelningen 

ärendehandläggning överlag har en effektiv 
ärendehandläggning men det 
finns en del som kan 
vidareutvecklas och bli bättre. 

- Nöjda kunder 

Samhälle - Skapa god plan- och Det finns mycket att göra när det 

markberedskap avseende gäller plan- och markberedskap i 

byggnation av bostäder i kommunen och avdelningen 

attraktivt läge bidrar genom att dra fram 
ledningar och genomföra 
anslutningar. Ett arbete pågår 
med att se över 
verksamhetsområdena för vatten, 
spillvatten och dagvatten i 
samhällena 

- Driva projekt som Avdelningen har genomfört under • Antal genomförda 
förbättrar infrastrukturen våren projekt som förbättrar projekt som Jett till 
och/eller ökar infrastrukturen samt kontinuerligt förbättrad infrastruktur 
attraktiviteten förebyggande utbyte av gamla och/eller ökad attraktivitet 

vattenserviser av glav. 

- Hållbarhet skall 
beal<tas vid inköp, drift och 
hantering av resurser i 
verksamheten 

Ekonomi • Budget i balans Avdelningen redovisar ett - Budgetavvikelse inom 
underskott om 0,2 mkr efter åtta laxefinansierad 
månader. Prognosen för året är verksamhet, mkr 
ett resultat enligt budget. 

- Prognosavvikelse 
inom laxefinansierad 
verksamhet, % 

- Finansieringsgrad VA-
taxa,% 

Medarbetare - God hälsa Låg sjukfrånvaro gör att • sjukfrånvaro, % 
avdelningens medarbetare 
bedöms vara vid god hälsa. 

- Utbildad och Avdelningen har idag en • Andel medarbetare 
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Perspektiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått 

kompetensutvecklad organisation med hög teknisk som genomgått någon 
personal kompetens men för att kunna form av 

bibehålla den behövs kompetensutveckling, % 
regelbunden vidareutbildning. 
Positivt är att samtliga 
medarbetarna minst en gång om 
året går på någon form av 
kompetensutveckling, antingen 
externt eller internt. 

Process .... Ökad samverkan Samverkan sker i olika former -Antal 
såv~ll internt som externt men kan samverkansprojekt 
utvecklas än mer framöver. 

.... Effektiva driftprocesser Att förbättra avdelningens - Differens mellan 
driftprocesser kräver långsiktighet producerad och debiterad 
och kontinuitet. Bedömningen är vattenmängd, % 
att flertalet processer fungerar 
tillfredsställande men att det finns 
de som kan utvecklas och bli 
bättre. 

3.1.2 Medborgare 

Verksamheten har den mycket viktiga samhällsuppgiften att serva medborgare, fdretag och 
övriga med rent vatten och att ta hand om spillvattnet. Många drabbas hå11 om leverans av 
vatten inte kan genomföras vilket visar på vikten av ett fungerande ledningsnät. Målsättningen 
är satt till att ligga under 25 vattenledningsbrott per år vilket vid uppfyllelse är mycket bra 
med tanke på kommunens långa ledningsnät. 

Tjänstegaranti finns sedan l januari 2013 vid avbrott i vattenförsäljningen innebärande att 
man inom 4 tilmnar skall kunna anvisa tillgång till vatten i närmaste tätort och det är uppfyllt i 
samtliga fall. 

3.1.3 Samhälle 

Vmje år genomförs ett antal projekt som syftar till att fårbättra kmmnunens långa ledningsnät 
och därmed infrastrukturen. Under år 2014 har 1,6 mkr avsatts till fdmyelse av ledningsnätet. 
Omläggning av vattenledning i Rävemåla pågår och upphandling av relining på Skyttegatan
Dackegatan är forestående. Dessutom pågår utbyte av galvledningar i kommunen. Nämndens 
mål avseende förbättring av infrastrukturen kommer alltså med största sannolild1et att uppnås. 

3.1.4 Ekonomi 

Va-verksamheten redovisar ett underskott om 0,2 mlu· efter åtta månader. Orsaken till 
underskottet är att intäktsnivåerna inte kommer upp i budgeterad nivå. Intäkterna från såväl 
den rörliga som den fasta avgiften ligger på 59 %jämfört med riktpunkten 66,7 procent. 

Kostnadema ligger strax under riktpunkten. De verksamheter som emelle11id har ett högt 
kostnadsläge är ledningsnäten vilket förklaras av reparations- och underhållsåtgärder. Totalt 
sett är ändå kostnadema på bra nivåer och anledningen är att man inte köpt entreprenader och 
annan verksamhet i den omfattning som är planerad samt att årets kapitalkostnader inte 
kommer att komma upp i budgeterad nivå. 

Prognosen för året är enligt budget. 

Under år 2014 planeras investeringsarbeten inom va-verksamheten for 4,1 mkr. Av dessa har 
l ,2 mkr förbrukats efter åtta månader. Samtliga projekt berälmas bli klara ilman året är slut. 
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3.1.5 Medarbetare 

Arbetet inom va-avdelningen är tekniskt och specialimiktat vilket ställer stora krav på de 
anställdas kompetens. Kontinuerlig kompetensutveckling är därfår nödvändig och bidrar till 
att säkra en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Personalen kornmer i höst att deltaga på 
branschens V A-mässa som hålls vmtannat år. Det planeras även får ett studiebesök hos V A
avdelningen i Karlskrona. 

sjukfrånvaron har de senaste åren minskat inom verksamheten och målet är att den ska 
fortsätta ligga under 6 procent. 

3.1.6 Process 

Att kunna fjän·övervaka pumpstationer är en miljöfråga då man genom fjänövervalming ofta 
kan undvika bräddning av avloppsvatten vid igensatta pumpar m.m. Det är även en fråga om 
att kum1a minska rutinmässig tillsyn och kunna fokusera på underhålls- och serviceinsatser. 
A v delningen har en långsiktig plan för vidare utbyggnad av fjärrövervakningen. Däri ingår 
även att göra anläggningarna mindre känsliga för åska genom övergång till 
datakommunikation via radio, GSM och fiber istället för via fast telekabel. Målet är att koppla 
in minst 2 pumpstationer per år på fjänövervalming och vi fortsätter att utreda ett nytt 
övervalmingssystem. 

För något år sedan installerades ett nytt verksamhetssystem för renhållning och va. Målet med 
det nya systemet var att få en effektivare hantering av administrationen beträffande 
renhållnings-och va-abonnemang. Processen att utveckla administrativa rutiner kommer att 
fortsätta under hela 2014. 

Ett provtagningsprogram har inletts på Tingsryds reningsverk för att utreda 
industribelastningens påverkan på reningen. 

Konsultutredning avseende ombyggnad av Ryds reningsverk får att minska utsläppen pågår 
efter vitesfåreläggande från Länsstyrelsen. 

4 Sammanfattning 

Bedömningen är att styrkortets olika perspektiv balanserar och av den anledningen planeras 
inga större förändringar av verksamheten under innevarande år. Det fi1ms dock en osäkerhet 
eftersom ökade underhållskostnader i kombination med en ostabil intäktsutveckling kan göra 
att verksamheten får svårt att uppfylla balanslaavet. Osäkerheten föranleder emellertid inte 
några åtgärder i dagsläget. 

Va-avdelningen står inför ett långsiktigt arbete med riktat underhåll och förnyelse. Syftet är 
att bibehålla eller höja kvaliteten och samtidigt minska kostnaderna. Det senare nås främst 
genom minskad energiförbrukning men även genom att ha som ambition att minska 
avdelningens lån, då man där ligger relativt högt och därigenom får stora kapitalkostnader i 
form av räntor och avskrivningar. 

5 Framtid 

Ett problemområde som verksamheten sannolikt kommer att få framöver är hanteringen av 
slam. Slamhanteringen vållar i dagsläget inga större problem på va-verken men en fårändring 
av hanteringen är nödvändig i framtiden. Idag transpalteras slam till deponeringsanläggningen 
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i Elsemåla för slutförvaring men inom den närmsta tiden kornmer det förmodligen inte bli 
tillåtet. 

Under hösten 2012 fick verksamheten besked från tillsynsmyndigheten att Tingsryds 
reningsverk konuner omfattas av kvävereningshavet vilket innebär att vissa 
ombyggnadsåtgärder måste vidtas på verket. Förändringarna planeras att genomföras under 
såväl2014 som 2015. 

Va-taxan har setts över för att anpassas tilllagen om allmänna vattentjänster. Anpassningen 
innebär att avgifter för dagvatten har tillkommit och en motsvarande minskning av 
avloppsavgifterna har gjorts. Förändringen bö1jade gälla l januari 2014. 

Åtgärder efter översyn av säkerheten kring sabotage av dricksvattnet kornmer att genomforas 
både på va-verken och ledningsnätet de närmaste åren. Detta för att kunna förebygga 
eventuella risker och hot. 

Fömyelsen av vatten och avlopp inom Tingsryds kommun är en långsiktig process. Den 
senaste tioårsperioden har präglats av stora ombyggnationer av reningsverken i Tingsryd och 
Ryd samt vattenverket i Ko11'ö. Inom en fyraårsperiod måste även Ryds vattenverk och Ko11'Ö 
reningsverk renoveras grundligt. 

Efter ovan nänmda renoveringar konunerett större fokus att riktas mot förnyelse och 
vidmakthållande av ledningsnätet vars nyanskaffningsvärde uppgår tillnära en miljard kronor. 
I detta kommer även forändringar för att möta ett förändrat klimat med allt häftigare 
nederbörd och tidvis svårare torrperioder att beaktas. 
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Samhällsbyggnadsnämnden l laxefinansierad verksamhet l Vatten och avlopp 

SÄRREDOVISNING AV VA~VERKSAMHET 
enligt Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) 

Tingsryds kommun särredovisar fr o m räl<enskapsårel 2007 va-verksamheten med resultat- och balansräkning i enlighet med 
Lag om allmänna vattentjänster (2006:412). Huvudsyftet med särredovisningen är att säkerställa att avgiftsuttaget inte blir för 
högt över liden, d v s avgifterna får inte överskrida det som behövs för alt täcka de kostnader som är nödvändiga i verksamheten 
(självkostnadsprincipen). Redovisningen ska sl<e enligt god redovisningssed och i övrigt styras av den praxis som utvecklas inom 
ramen för god redovisningssed. 

Upplysningar om redovisningen ges i tillhörande lilläggsupplysningar. För kommentarer och analys av va-verksamheten se 
Samhällsbyggnadsförvaltningens nämndsberältelse. 

REsULTATRÄKNING (tkr) 
Not Budget -14 2014-08-31 2013-08-31 2013-12-31 

Verksamhelens intäkter 32495 20 311 21 905 32 211 
Verksamhetens kostnader 2 -22 653 -14 449 -15 041 -20 861 
Avskrivningar 3 -5 542 -3 532 -3 947 -5 904 

Verksamhetens nettokostnader 4 300 2 330 2 917 5 446 

· Finansiella kostnader 4 ·4 300 -2 489 -2 702 -4 024 

RESUL TAT innan omföring mot kortfr. skuld l BR o -159 216 1422 

Omföring kortfristiga skulder o 159 -215 -1 422 

REDOVISAT RESULTAT 6 o o o o 

BALANSRÄKNING (tkr) 
Not 2014-08-31 2013-08-31 2013-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader, mark och markanläggningar 6 20 452 21 760 21 276 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 89 704 90074 92 380 
Inventarier 8 497 593 539 
Pågående nyanläggningar 1 165 1115 o 
Summa anläggningstillgångar 111 818 113 642 114194 

SUMMA TILLGÅNGAR 111 818 113 542 114194 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 9 

Ackumulerat resultat o o o 
Arets resultat o o o 
Summa eget kapital o o o 

Skulder 
Kortfristiga skulder 10 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäl<ler 318 569 1 425 
Summa kortfristiga skulder 318 669 1 425 

Långfristiga skulder 11 
Skuld till kommunen 111 499 112 973 112 769 
Summa långfristiga skulder 111 499 112 973 112 769 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 111 818 113 642 114194 



Samhällsbyggnadsnämnden l laxefinansierad verJ<samhet l Vatten och avlopp 

Tilläggsupplysningar VA-verksamhet (tl<r) 

Redovisningsprinciper m.m. 

Tingsryds kommun särredovisar fr o m räkenskapsåret 2007 va-verksamheten med resultat- och balansräkning l enlighet med Lag 
om allmänna vattentjänster (2006:412). Huvudsyftet med särredovisningen är att säkerställa att avgiftsuttaget inte blir för högt över 
tiden, d.v.s avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga i verksamheten 
(självl(ostnadsprincipen). Redovisningen ska ske enligt god redovisningssed och i övrigt styras av den praJSis $Om ut-.;lfcklas inom 
ramen för god redovisningssad. · · 

VA-verksamhetens balansräkning utgör del av kommunens balansräkning, d.v.s den utgör varav-poster lill kommunens totala 
balansräkning . · 

l<ommunen har sedan år 2000 särredovisat va-verksamheten som en resultatenhet. egen balansräkning för verksamheten 
upprällades först 2007-01-01 . 

öppningsbalansräkning 
Som ingående värde i balansräl<ningen har använts anläggningslillgångarnas bokförda värde 2007-01 -01 samt ackumulerat resultat 
för va-verksamheten år 2000-2006 enlig l dessa års särredovisning. Mellanskillnaden mellan dessa båda poster ses som en slwld till 
kommunen per 2007-01-01. 

Hantering av skuld och räntor 
Va-verksamheten belastas med ränta för skulder och fordringar mot kommunen enlig l nedan: 
1) Skuld till kommunen - räntesatsen bestäms till kommunens genomsnillliga låneränta vid årets ingång med tillägg för den 
borgensavgift som kommunen tar ut från de egna företagen. Räntan beräknas på skuldens ingående värde. 
2) Arets kassaflöde- nellosaldo för in- och utbetalningar beräknas dag för dag. Vid positivt nettosaldo tillförs va-verksamheten en 
ränteintäkt och vid negativt saldo belastas va-verksamheten med kostnadsränla. 

Aktuella räntesatser framgår av not 4. 

Fördelning av gemensamma kostnader 
Kostnader som är gemensamma med annan verksamhet fördelas till va-verksamheten baserat på bedömningar, t.ex. av hur stor del 
av tiden som personalen arbetar med va-verksamheten. Dessa kostnader avser städning, lolmlkostnader förråd, personall(ostriader 
samhällsbyggnadsförvallningen, lokalkostnader samhällsbyggnadsförvaltningen samt kostnader för central administration 
(kostnader för personal och system för bl a ekonomi- och lönehantering, postgång, telefonväxel o dyl). 

Kommunens revisorer har vid granskning genomförd i december 2004 bedömt kostnadsfördelningarna som skäliga. 

Ovanstående internt fördelade kostnader är en del av posten Interna kostnader i not 2. övriga delar i denna post avser bl a 
omhändertagande av slam från avloppsreningsverken (renhållningen), köp av !T-utrustning (!T-avdelningen), utfört arbete GS
personal samt miljöavgifter (plan- och miljö). 

Avskrivningsprinciper 
Anläggningstillgångarna skrivs av enligt plan över den förväntade nylljandeperloden. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Vallen- och avloppsledningar 
Byggnader, vatlenverk, avloppsverk och grundvattenbrunnar 
Vattenmätare, maskiner och andra teknlsi(a anläggningar 
Inventarier, verktyg, fordon och installationer 

Antal år 
50 år 
25 år 

5-10 år 
5-10 år 

Procent 
2% 
4% 

10-20% 
10-20% 

Som anläggningstillgång räl(nas tillgång som avses att stadigvarande brukas i verksamhet och som har en beräknad livslängd 
överstigande tre år samt ett anskaffningsvärde överstigande 1 basbelopp {44 400 kr år 2014). 



Samhällsbyggnadsnämnden l Taxefinansierad verksamhet l Vatten och avlopp 

Tilläggsupplysningar VA-verksamhet (tkr) 

1. Verksamhetens intäkter 

Brukningsavgifter 
Anslutningsavgifter 
Intern försäljning av tjänster/arbete 
övriga intäkter 
överföring ackumulerat resultat 

Summa 

2. Verksamhetens kostnader 

Materfal 
Personalkostnader 
Hyra lokaler 
Externt köpta tjänster 
övriga kostnader 
Interna kostnader 

Summa 

3. Avskrivningar och nedskrivningar 

Byggnader och mark 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg, fordon och installationer 

Summa 

4. Finansiella kostnader 

Räntekostnad för skuld till kommunen Il 

Räntekostnad årets kassaflöde 

Summa finansiella kostnader 

'' Räntesats 3,09 %, räntan har beräknats på ingående skuld. 

5. Redovisat resultat 

Överföring ackumulerat resultat 
Arets resultat 
Förutbetald intäkt (omföring kortfristiga skulder) 
Summa 

2014-08-31 

16 620 
380 

2 255 
109 
948 

20 311 

2014-08-31 

2126 
4 412 

109 
1 194 
3 819 
2 790 

14 449 

2014-08-31 

815 
2 676 

42 

3 532 

2014-08-31 

2 489 
o 

2 489 

2014-08-31 

948 
-1 106 

159 
o 

2013-08-31 '2013-12-31 

18 480 28 603 
553 1195 

2 059 1 187 
112 174 
701 1 052 

21 905 32 211 

2013-08-31 2013-12-31 

2 112 3 177 
4 657 6 749 

114 171 
1 047 3 553 
4 510 5 310 
2 601 1 902 

15 041 20 861 

2013-08-31 2013-12-31 

967 1 451 
2 841 4 267 

139 186 

3 947 5 904 

2013-08-31 2013-12-31 

2 702 4 024 
o o 

2 702 4 024 

2013-08-31 2013-12-31 

701 1 052 
-486 370 
-215 -1 422 

o o 

Redovisat resultat visar utfallet efter omföring av kortfristiga skulder. överföring av tidigare års överskott (ackumulerat resultat) 
samt årets resultat bokförs mot balansräkningen som förutbetald intäkt (kortfristig skuld). Se not 9 för ytterligare information. 



Samhällsbyggnadsnämnden l Taxefinansierad verl<samhet l Vatten och avlopp 

Tilläggsupplysningar VA-verksamhet (tio·) 

6. Byggnader, mark och markanläggningar 201'4-08-31 2013-08-31 2013-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde enligt fastställd BR 31 574 31 574 31 574 

Inköp o o o 
Försäljning/utrangering o o o 
Utgående ackumulerade anslcaffningsvärden 31574 31574 31574 

Ackumulerade avslcrivnlngar enligt plan 
Ingående avskrivningar en l plan 10 298 8 847 8 847 
Försäljning/utr,angeringar o o o 
Arets avsl(rivnlngar 824 967 1 451 
Utgående aclwmulerade avskrivningar en/ plan 11122 9 81.4 , 10•298 
Utgående planenligt restvärde 20 452 21 760 21 276 

Taxeringsvärde saknas eftersom alla byggnader är klassade som specialenheter. 

7. Masldner och andra tekniska anläggningar 2014-08-31 2013-08-31 2013-12-31 

Ackumulerade anslcaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde enligt fastställd BR 121 026 117 294 117 294 
Inköp o o 3 732 
Försäljning/utrangering o o o 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 121 026 117 294 121 026 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar en l plan 28 646 24 379 24 379 
Försäljning/utrangeringar o o o 
Arets avskrivningar 2 676 2 841 4 267 
Utgående aclwmulerade avsMivnlngar en/ plan 31322 27 220 28 646 
Utgående planenligt restvärde 89 704 90 074 92 380 

8. Inventarier, verktyg, fordon och installationer 2014-08-31 2013-08-31 2013-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde enligt fastställd BR 2 139 2 139 2 139 

Inköp o o o 
Försäljning/utrangering o o o 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2139 2 139 2139 

Ackumulerade avslm"vningar enligt plan 
Ingående avskrivningar en l plan 1 600 1 407 1 407 
Försäljning/utrangeringar o o o 
Arets avskrivningar 42 139 193 
Utgående ackumulerade avslcrivningar en/ plan 1 642 1 546 1600 
Utgående planenligt restvärde 497 593 539 



Samhällsbyggnadsnämnden J laxefinansierad verksamhet l Vatten och avlopp 

Tilläggsupplysningar VA-verksamhet (tkr) 

9. Eget kapital 2014-08-31 2013-08-31 2013-12-31 

Ingående ackumulerat resultat enligt fastställd BR 
Effekt av ändrad redovisningsprincip 
Justerat ingående ackumulerat resultat 

Arets redovisade resultat 
Utgående eget kapital 

Ändrad hantering/redovisning av årets resultat 

o o 
o o 
o o 

o o 
o o 

l den mån VA-verksamhetens avgiftsuttag regleras av självkostnadsprincipen och avgiftsuttaget överskrider självkostnaden 
sl<a intäkten minskas och överuttaget bokföras som en förutbetald intäkt, RKR 18. Det kommer då aldrig att uppstå något 
resultatöverskott eftersom intäkterna konteras mot skuldkonto i balansräkningen. Från och med bokslutet 2011 kommer 
matchning av överuttag/underskott (årets resultat) ske mot kortfristig skuld till abonnentkollektivet och inte som tidigare 
mot eget kapital. Andringen av redovisningsprincip sker för att redovisningen ska överrensstämma med RKR 18. 

o 
o 
o 

o 
o 

1 O. Kortfristiga skulder 2014-08-31 2013-08-31 2013-12-31 

Ingående förutbetalda intäkter enligt faslälld BR 1 425 1 055 1 055 

Effekt av ändrad redovisningsprincip o o o 
Justerat ingående förutbetalda intäkter 1 425 1 055 1 055 

Arets resultat -1 106 -486 370 

Utgående kortfristig skuld 318 569 1 425 

11. Långfristiga skulder 2014-08-31 2013-08-31 2013-12-31 

Ingående skuld 112 769 115 319 115 319 
Arets nettoinvestering 1 165 1 115 3 732 
Arets avskrivningar -3 541 -3 947 -5 912 
Arets redovisade resultat o o o 
Arets resultat 1 106 486 -370 

Utgående långfristig skuld 111 499 112 973 112 769 


