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Förvaltningsberättelse

Fö rva ltn i n gs be rätte Ise

Måluppfyllelse

Verksamhet

Strategiskt mål

Förbättr¡ngsområde

Förbättringsområde

Vålfärd och hälsa

Välfård och hälsa

Medarbetare

Strategiskt mål

F0rbättringsområde

Förbättringsområde

Förbättringsområde

Förbåttringsområde

Förbättringsområde

Människa och miljö

Näringsliv och arbetsliv

Näringsliv och arbetsliv

Näringsliv och arbetsliv

Utbildning och kunskap

3

fl,länniskor växer i Boden

Välfärd och hälsa

Målindikator
Må¡ 2015

Utfall

2013

Utfall

2014

N0jd-Medborgar-l ndex,

betyg för delfaktor vatten

och avlopp (skala 0-100) 82 80 79

Taxor och avgifter för vat-

ten & avlopp enligt Nils

Holgersson, ranking i länet

¿ir bättre än 2 2 3

Utfall
2015

Utfall

20't5

b

80

3

b_

14

Medarbetare växer i jobbet

Människa och m¡ljö

Näringsliv och arbetsliv

Utbildning och kunskap

Välfärd och hälsa

Målindikator
Mår 20r5

Utfall

2013

Utfall

2014

Medarbetarnas betyg för
jämlikhet, jämställdhet och

mångfald (skala 1-8) 6.2 6.2

7.0

Medarbetarnas betyg för

arbetssituationen (skala I -8)

4,4

Medarbetarnas betyg för

ledarskapet (skala 1 -8) 6.5

Personalomsåttning är

högst, % 5,0 13.1

7,3

Medarbetarnas betyg för

delaktighet och trivsel

(skala'1-8) 6.2

100.0 100.0 90.0Medarbetarsamtal, andelUtbildning och kunskap 100.0



Förvaltn i n gsberättelse

5.0 1,0 3,0

Sjukfrånvaron år

högst, %

En god ekonomisk hushållning

Hållbar ekonomisk utveckl¡ng

Vårda tillgångarna

Välfård och hälsa

Ekonomi

Strategiskt mål

Förbättringsområde

Förbättringsområde

Förbättringsområde

Hållbar ekonomisk utveckling

Vårda tillgångarna

Aret som gått
Under året har ca 40 fastigheter anslutits till kommunens VA- ledningssystem.

I Degerbäcken har en kommunal slambrunn kunnat byggas bort och ersattes med en pump-
station.

På Sävastön har VA-ledningar byggts till 17 st nya tomter som kommunen haft ute till for-
säljning.

På dricksvattenledningarna har totalt3T st driftstörningar i form av läckage åtgärdats Av
dessa var 10 st mindre läckage som funnits under flera år men som åtgärdats under 2015.
Åtgardat läckage påverkar i sin tur mängden av dricksvatten som måste produceras.

Före sommaren installerades en tryckstegringsstation i Svartbäcken ftir att fürbättra trycket på

dricksvaffnet ftir de boende.

Arbetet med VA-planen har pågått under hela året och en fürsta granskningsversion presente-

rades vid årsskiftet.

På Kusön togs de tvänya råvattenbrunnar i drift som borrades under 2014.

Ledningsinventeringar på spillvattennätet har genomfürts i Buddbyn, Fagernäs samt Svart-
björnsbyn. Syftet är att minska inläckage från ovidkommande vatten som i ftirlängningen ger

upphov till bräddningar.

Uppforandet av en större rötkammare påbörjades under 2012 och har fortsatt under 2015.
Byggnationen är i stort sett klar och slutbesiktning är planerad att genomftiras b<irjan av janu-
ari2016.

Tre avloppspumpstationer har renoverats under 2015 med avseende på rörgalleri och pumpar
samt utgående tryckledningar.

Arbetet med 55 har fortsatt für att ftirbättra ordning och struktur

2

Utfall

2015

-3,0

37

4

Mål 2015

Utfall
201 3

Utfall

2014Målindikator

-5,9 -4,4

lngen negativ budgetawi-

kelse (mkr) 0.0

<35 46 29Läckor iVA-nätet, max antal



F ö rva ltn i n gs be rätte lse

Under året har ett flertal tryckavloppsledningar från pumpstationer piggats für att ft)rbättra
genomströmningen och minska energiforbrukningen.

Det regniga vädret under sommaren påverkade avloppsreningsverken i form av ökade inflö-
den. Nederbördsmängden var 785 mm under hela 2015 (445 mm for 2014).

Ekonomi

Resultatutveckling

1,9

1,0 1,4 +Arets resultat

+Resultat ñre
överuttag

-4, 4

I

3
2
,|

0
l -,1v
E-2

-3
-4
-5
-b

2 2009 201 0 014 2015
-0,3

-1,7 3

Resultatet var negativt 2007 och 2008, men vände riktning 2009 till ett positivt resultat. 2010
års positiva resultat pä | 017 tkr medftirde ett överuttagpä757 tkr. Överuttaget bokfürdes
som en ftirutbetald intäkt enligt en ny redovisningsprincip från 2010. Resultatet efter ombok-
ningen blev därmed 260 tl<r.201 I års resultat blev negativt med I 3l I tkr. Exkluderades
överuttaget från året innan, innebar det ett totalt underskott på 2 068 tkr. 2012 ärs resultat
uppvisade ett underskott på 208 tkr, inkluderat underskottet från 201 1 uppgick det tot¿lt till
I 5 19 tk. 2013 ärs resultat blev ett underskott pä 4425 tkr, inkluderas füregående års under-
skott så uppgick det totala underskottet till 5944 tl<r. 2014 års resultat innebär ett överskott på
1539 tkr, inkluderas ftiregående års underskott är det totala underskottet 4405 tkr. Ä.rets resul-
tat innebär ett överskott pã 1419 tkr, inkluderas ftiregående års underskott är det totala under-
skottet 2986 tkr.

Bruttokostnader, %-förändring

2 8,9
10,3 9,2

0,1
4,7

5,3

2æ7 2æ8 2 2010 2011 20't2 2013 2014 2015
1,4

En översikt över bruttokostnades procentuella ftirändring i forhållande till fiiregående år

10

5

àeO

-5

-10
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Förvaltn i n gsberättelse

Taxa

Taxan ftir flerfamiljshus, industrier och lokaler baseras på fasta avgifter per mätställe alterna-
tivt per lägenhet samt en rörlig avgift. Enfamiljshus betalar sedan år 2004 en fast avgift bero-
ende på hushållets sammansättning. Fritidshus betalar en fast årlig avgift.

Mellan ãtren2010-2013 var avgifterna oforändrade och ligger lägst i länet ftir en normalvilla.
Under 2014 skedde en avgiftshöjning med l0 o/o och flor 2015 med 6%o, trots dessa höjningar
har Boden en av de lägre taxorna i Sverige.

Räntor

Ränteuppg ifter 2014 2015

Internränta 2,5o/o 32%

Genomsnittlig ränta

- lån
- likvida medel

Gemensamma verksamheter

Produktion

Distribution

Anlåiggningsavgifter

Besiktning och mätring

Överftirt resultat

Summa Vatten

Drift- o underh avlopp o pumpstn

Avledning dagvatten

Rening avloppwatten

Summa Avlopp

2,5o/o

0,77o/o

3 2o/o

0,250/o

Genomsniffsräntan på lån bedöms motsvara internräntan, medan genomsnittsräntan på likvida
medel bedöms motsvara den månatliga genomsnittsräntan på koncernkontot.

Drift- och i nvesteri ngsredovisn i ng

Driftredovisning

Belopp, tkr Redovisat
2014

-31 905

6 150

4 920

-258

560

0

-20 534

Budget
2015

Redovisat 2015

Kostnader lntäkter Netto

24946

6748

6307

-57 425

-6

_10

-389

-,,

-32 479

6742
6297

-389

571

0

-19 258

8284
627

I 928

17 839

Awikebe
2015

4 749

-l 16l

-618

-41

-l 58

-4 405

-1 633

-1992
-318

9ll
-1 399

-27 730

5 581

5 679

-430

413

-4 405

-20 891

572

38 573 -57 831

9 281

250

9 465

18 995

6 292

309

9 839

16 44t

8 436

834

12247

2t 517

-152

-207

-3 319

-3 678

Totalt -1 540 -4 4s0 60 091 -61 509 -l 419

Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett underskottpä3032 tkr inklusive överfort un-
derskott frân2014.

b

-3032



I nvesterin gsredovisn ing

Belopp, tkr

Förvaltnin gsberättelse

Redovbat 2015

Utgifter lnkomster Netto

-1 054

Redovisat
2014

Budget
2015

Avvikelse
2016

Vatþn

VaJedningar

Avlopp

Belopp, tkr

Slutredovisade prcjeld
Nyanläggrring utan spec

Nya serviser

Summa

Pågående projeld
VA ombygnationer
Mad<inutrustn VA- verken

t2 840

3 651

I 275

5 184

6 463

4 s00

7 409

6 607

3 118

8 463

6 607

3 ll8

Uþifter/inkomster20l S

Budget Redovisat Av-
2015 2015 vikelse

-2225

-144

I 382

Tota la utg if tedi nkomster

Enl Redovisat Av-
besluU tom vikelse
budget 2015

Totalt t7 765 t6 t47 18 189 -1 054 17 135 -988

Samtliga anläggningstillgångar har finansierats via internlån från kommunen och det fore-
kommer ingen leasing av anläggningstillgångar.

Större i nvesteri ngsprojekt

2 500
2 s00

3 077
3 560

5

-1 060

23

3 077
3 560

5 734
3ll8

2 500
2 s00

-577
-1 060

5 000 6636 -l s 000 6636 -1636

5 7ll
4 s00 l3

Summa to2tt 8853 1 t02tt 8 853 1358

Personalredovisn ing
Antalet tillsvidareanställda den sista december 2015 var 20 personer)vatav 85 % män och

l5 % kvinnor. Medelåldern var 44,5 år och 3 personer var 58 år eller äldre.

Miljöredov¡sn¡ng
Under är 2015 har det i kommunens 13 vattenverk producerat 3 658 034 kbm dricksvatten
och 5 682 i51 kbm avloppsvaffen har behandlats i de totalt 12 anläggningarna for rening av

avloppsvatten.

Totalt har 6 884 295 kwh elenergi och 1673 900 kWh fiärrvärme nyttjats für motordrift,
belysning och värme i de olika VA-anläggningarna.

5 734
3ll8

5 7tt
4 500

-23
I 382

7



Förvaltn i ngsberättelse

Ca 2 130 ton rötrest har under året borttransporterats från Svedjanverket. Av det har cirka
| 992 fon använts inom Brännkläppens avfallsanläggning och ca 138 ton har körts ut på jord-
bruksmark.

Framtiden
I samband med VA-plansarbetet har en nulägesanalys genomfürts. Den visar på stora framtida
reinvesterings behov både på ledningsnät och på anläggningar. Klimatforändringen samt
ökade miljökrav ökar investeringsbehovet. För att klara ovan nämnda behov behöver även
organisationen stärkas med ingenjörs- och beställarkompetens.

Ett projekt har påbörjats for att se över kapaciteten. Detta med tanke på framtida industri- och
bostadsprojekt. Nya verksamhetsområden kan komma att inrättas vilket skulle innebära stora
investeringar.

Verksamhetsfakta
- flerfamiljshus
- enbostadshus

Reningsverk
- antal
- kapacitet, m'ldygn

Rö rledningar, km
- vattenledningar
- avloppsledningar, totalt

- spillvaüenledningar
- dagvattenledningar

Va tten, tm3
- producerad
- re nat

Kostnad
- per km spillvattenledning, kr
- lor att rena avloppsvatten, kr/m3
- perkm vattenledning, kr
- per m3 producerat vatten, kr

660
7 150

660
7 200

570
7 355

575
7 345

t2
24 125

12

24 t2s
l2

24 125

l2
24 125

798
916
736
180

801
919
738
181

505
604
404
200

508
609
407

202

3 300
5 750

3 300
4 700

3 736
4 581

3 6s8
5 682

4,20
t,52
3,73
1,87

13,70
2,10
9,70
1,64

8,61

1,57

12,40
1,84

5,6
I,72
8,85
1,84

Under âtr 2014 byttes kartsystem, vilket har inneburet en detaljerad genomgång av ledningsnä-
tet som inneburet en korrigering av längder.

I



Ekonomiska sammanställningar

Ekonom iska sammanstäl I n ingar

Resultaträkning
(tkr)

Verlcs amhetens intäkter

Verks amhetens kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intåikter

Finansiella kosûnader

Resultat fdre qtraordinära pæter

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Årets resultat

Not I
Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

2014

s6263
-43 338

4623

6 303

287
-5 051

I 539

1 539

9



Ekonomiska sammanställningar

Kassaflödesrapport
(tkr) 20',4 2015

Löpande verksamhef
Årets resultat

Á.terföring av- och nedskrivningar
Justeringsposter

Likvida medel från löpande verksamhet

I nves úeringsverksamhet
Immateri el la anläggningstillgångar

Materiella anläggningstill gångar

Investeringsbidrag materiell a anläggningstillgångar

Aktier och andelar

S umma nettoinvesteringar

Not 6

Not 7

I 539

6 623

8 162

-19 907

2 142

1t 142

lt 142

| 419

6915

-17 765 -17 t35

8 334

-18 189

I 054

t0 220

10220

-684
-793

133

-1344

1 854

Fina nsi erí ngsverksa mhet
Ötning (-) minskning (+) långfristiga fordringar

Ökning (+) minskning O långfristiga skulder

S umma fin ansi eri ngsverksa mhet

Förändri ng av kap itlb indning
Ötning O minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (-) minskning (+) fönåd och varulager

Ötning (+) minskning O kortfristiga skulder
S umma förändring av kapitalbind ning

FÖRÄNDRING AVRÄKNING MoT KOMMUNEN

AVRÄKNING MOT KOMMUI\EN VID Å,NNTS SLUT

75

401

7t
-49

423

1962

1929

10



Ekonomiska sammanställningar

Balansräkning
(tkr) 2014 2015

TILLGÅNGAR
A nlôig g n ing s t illg ång ør
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Maskiner och inventarier

S umma anlägg nings tillg ång ar

O ms dtt n i n g s tillg ån g ar
Förråd mm
Kortfristiga fordringar

Avräkning mot kommunen

S umma o ms ìitt n ing s tillg,ång ør

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Avräkning mot kommunen

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR
OCH SKULDER

Not 8

Not 9

Not l0
Not l1

Not 13

Not 14

Not 15

199 648

9 426

209 074

2233
2221

-5 944
t 539

-4 405

209 074
2 06s

6 793

217 932

209 577

r0 770

220 347

3 026
2 90s

-4 405

I 4t9
-2 986

220 347

2 r97
6 718

229 263

4 454 5 931

213527 226278SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
,{rets resultat

Summa eget kapital Not 12

2r3s27 226278

1',l



Noter till resultaträkning ltxr¡

l,lot I
Verks amhetens intäkter

Ekonomiska sammanställningar

2014 2015

Brukningsavgifter

Anslutningsavgifter
Övriga intäkter

Avgår interna intäkter

S umma verksamhetens intäkter

varav j ämförelsestörande poster

Àlot 2

Verks amhetens kostnade r

56262 612M

2014 2015

46 630

96

9 537

49258
124

rt 822

Material
Personalkostnader

Hyror
Köpta tj änster

F örvaltningsgemens arnma kostnader

Kommungemensamma ko stnader

Övrigt
Avgfu interna kostnader

S umma verksamhetens kostnader

varav j ämförelsestörande po ster

l.lot 3
Finansiella intäkbr

43 338 ß 4r9

2014 2015

9 572

t0 972

318

22 139

t4t
196

ll 041

12332
329

22296
170

252

Intern likvidränta

S umma fin anisella intäkter

287

287

305

305

12



l{ot 4
Finansiella kostrader

Ekonomiska sammanställningar

2014 2015

Intern likvidränta
Internränta
Övriga räntekostnader

Summa fïn anisella kostnader

Not 5
Avstämning över-/u nderuttag

sß1 6757

2014 2015

98

4952
0

l8
6739

0

Å.rets resultat före över-/underuttag

Överuttag från ftiregående år

.Â,rets resultat

Underuttag atttäcka från ft)regående år

Avstämning inklusive över/underuttag

I 539 1 4t9

1 539

-5 944

-4 40s

I 419

-4 405

-2986

Resultatet for 2014 blev ett överskott pä 1539 tkr, vilket läggs till tidigare års ackumulerade
underuttag och medfür ett totalt underskott pä 4405 tkr. 20 I 5 å,rs överskoff uppgår till 1419
tkr. Inkluderas füregående års underuttag pä 4405 tkr uppgår det totala underskottettill29S6
tkr.

'13



Ekonomiska sammanställningar

Noter till kassaflödesrapporten 6x4

lbt 6

lnvesbrin gsve rksamhet 2014 2015

I nv estering i immat eriella an läggn in gsti llgan gar

F örsäljning av immateri el la anläggningstillgangar
S umma i mmate riella anllt g ning stil lgå nga r

I nv estering i materiella anläggni ngs til lg ång m

Investeringsbidrag materiell a anläggningst ill gângar

F örsälj n in g av materiel la anläg gning still gang ar

S umma møteriella anlilggningsti llgångør

Inv estering i fi nans iella anläg gni ng sti 11g ångar

F örsälj n in g av fi nansiella anläg gt ingstill gang ar

S umma fînansí el Iø a nkig gni ngs tillg ång ar

S umma i nvesteringsved<sam het

I.¡ot 7

Fi nansierinqsverksam heten

0

t9 907

-2142
18 r89

-l 054

0

I7 765 17 135

t7 765 17 135

2014 2015

00

Ötning av långfristiga fordringar
Minskning av långfri stiga fordri ngæ

S umm a l,ångfr Nìg a fo rdr ínga r

Nyupptagna lån

Amortering av lån

S umma I ångft istig ø s kulder

S umma fin ansi eri ngsverksamhet

00

lt 142 t0 220

11 142 10 220

tt 142 t0 220

14



Ekonomiska sammanställningar

Noter till balansräkning rtrrl

Itot I
Mark, byggnader och tekniska ingar 2014 2015

In gå ende ans kffi in gsv drd e

Árets investeringar

Omklassificeringar

F örsäljn in prlrfran geringar

Övriga justeringæ

Ut g åe n de ørc kaffn ing sv drde

I n gåe nd e av slvivn in gar

Ä¡ets avskrivningar

Avskivning på omklassifi ceringar

Avskrivning på forsiiljningar/utrangerin gar

Av slaivnin g på öwiga j u sterin gar

Utgående avskrivningø

I n gåe nd e n e ds lcr ivni ng

A¡ets nedskrivning

Utg ående n e dslcr ivnin g

Bokfürtvåirde

Spcifikation
F æ tigheter affünverksamhet

Fastigheter publika

Summa

283 483 298 553

264 850

t8 632

-78 820

-5 015

198 896

752

199Ø8

283 4Bs

15 070

-83 835

-5 l4r

208gB7

Ø0
209 577

-83 835 -88 976

199 ø8 209 577

00

15



Not 9
Maskiner och inventarier

Ekonomiska sammanställningar

2014 2015

In gående ans ffi in gsvrirde

Ärets investeringar

Omklassificeringar

F örsäljnin gariutran geringar

Övriga justeringæ

U g åe n de a ns kaffn ing sv drde

In gåend e av slcr ivn in gar

Ä¡ets avskrivningar

Avskrivning på omklassifi ceringar

Avskrivning på förs Ziljningar/utrangeringar

Avskivning på övriga justeringar

Ugfunde avslvivningø

Ingående nedslwivning

Arets nedskrivning

Utgående nedslvivning

Bokftirtvärde

Specilikntion

Maskiner

Inventarier

Summa

Not l0
Förråd, m m

t7 011 20 130

15 737

I 275

-5 977

-t 6w

17 011

3 ll8

-7 585

-1774

-7 585 -9 359

I 426 t0 770

9 426 t0 770

9 426 t0 770

2014 2015

00

VA-material

Summa

l.¡ot 11

Kortfristiga ford rin gar

2233

2233

2014

3 026

3 026

2CI15

Kundfordringar
Mervärdeskatt
F ön¡tbetalda kostnader och upplupna intäkter

1118

I 103

t 9l2
9%

Summa

16

2221 2905



t¡ot 12

Eget kapital

Ekonomiska sammanställningar

2014 2015

Ingående eget kapital

Årets resultat

Summa

lì¡ot 13

Långfristiga skulder

-5 944

1s39
4 405

| 419

-4 n5 -2 9í36

2014 2016

Lån från kommunen *

Anslutningsavgift

20t 166

7 908

2ll 510

8 838

Summa 2t9074 220347

* Lånet från kommunen består av kostnaden für anläggningarna efter avdrag lor
anslutningsavgiften.

Not 14

Kortfristiga skulder 2013 2014

Leverantörsskulder

Moms och särskilda punktskatter

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Summa

Nlot l5
Avräkning mot kommunen

2 065 2 t97

2 065 2 197

2014 2015

Ingående avräkning mot kommunen

,4,rets kassaflöde

Summa awäkning mot kommunen 6793 6 718

8 755

t 962

6793
75
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Redovisningsprinciper

Redovisn i n gspri nci per
Redovisningen har upprättats i överrensstämmelse med Lagen om kommunal redovisning och
god redovisningssed med gällande rekommendationer från Rådet for kommunal redovisning.
Använda redovisningsprinciper framgår nedan och i de fall undantag forekommer, redovisas

de under respektive punkt.

Antåiggningstillgångaro immateriella och materiella, värderas till anskaffningsvärde med til--
lägg flor värdehöjande investeringar och med avdrag ftir avskrivningar samt eventuella ned-
skrivningar. Nedskrivning sker när tillgången inte kan nyttjas fullt ut für avseff ändamål eller
när det finns en extern värdering som visar på ett lägre värde. Anskaffningsvärdet före 1 janu-
ari 1998 är utgående balans 3 I december 1997. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader.
De redovisas enligt huvudregeln och belastar resultatet für den aktuell period.

De investeringar som klassificerats som anläggningstillgång har i huvudsak haft ett anskaff-
ningsvärde som överstiger I prisbasbelopp (44,5 tl<r 2015) och en beräknad nyttjandeperiod
på minst 3 år.

Anslutningsavgifter till VA-anläggningar och investeringsbidrag tas från 2010 upp som en

forutbetald intäkt och periodiseras linjärt över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare intäkts-
fijrdes anslutningsavgiftema löpande och investeringsbidragen reducerade anskaffningsvär-
dena. Ingen omräkning har skett av tidigare års värden med anledning av att det inte påverkar
resultat och ställning i någon större omfattning.

Avskrivningar på anläggningstillgångar beräknas på anskaffningsvärdet och påbörjas efter
ftirdigställandet. Anskaffningsvärdet fürdelas linjärt över tillgångens beräknade nyttjandepe-
riod. Under året har komponentavskrivning tillämpats på nya investeringar med betydande
komponenter, vilka har en väsentlig skillnad i nyttjandetid. En genomgång har genomförts av
befintligt anläggningsregister. Vid genomgången har de anläggningar som har ett kvarvarande
bokftirt värde på 0,5 mkr eller mer delats upp i komponenter i de fall dessa har en väsentlig
skillnad i nyttjandetid. Utgångspunkten ftir uppdelningen i komponenter har varit den be-

dömda kvarvarande nyttjandetiden für komponenten.

I huvudsak används ftiljande avskrivningstider

3Fr
5-10 år
20-25 âtr

70 är

Datainvesteringar
Bilar, maskiner och inventarier
Vatten- och avloppsreningsverk samt pumpstationer
Vattenledningar

I de fall nyttjandeperioden är reglerad i avtal används denna, gäller främst immateriella till-
gångar. Ingen avskrivning görs für aktier, andelar, bostadsrätter, mark och konst.

Bidrag till enskitda vatten- och avloppsanläggningar lämnas från och med hösten 2003
Tidigare har lån med en avskrivningstid på l0 år beviljats.

Eget kapital har bedömts till (-) 267 tlî som ingående värde per 2007-01-01, vilket motsva-
rar tidigare års ackumulerade underskott.

Fordringar på kunder bedöms som osäkra när fordran är äldre än 12 månader.

Förvaltningsgemensamma kostnader avser del av tekniska fürvaltningens gemensamma
kostnader für administration och teknisk chef. Från 2007 ftirdelas kostnaden baserat på antalet
anställda 1 januari i forhållande till totalt antal anställda på tekniska fürvaltningen. För 2015
uppgick andelen anställda till23,8%o,men eftersom VA-verksamheten själv utftir debiteringar
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Redovisn i n gsprinci per

ftirdelas endast 6 %o av de forvaltningsgemensamma kostnaderna. Förvaltningsgemensamma
kostnader uppgår till769,7 tkr år 2015.

Hyres-/leasingavtal överstigande tre år finns inte tecknade i verksamheten.

Jämfürelsestörande poster redovisas i not eller som kommentar till berörd post i resultaträk-
ning och/eller i kassaflödesrapporten. Ekonomiska händelser som är sällan fürekommande och
större än 7 o/o av verksamhetens nettokostnader särredovisas alltid som jämfiirelsestörande.
Andra händelser som anses viktiga att uppmärksamma vid jämlorelse med andra perioder
betraktas också som jämfürelsestörande.

Kommungemensamma kostnader avser del av kommunens centrala kostnader für revision,
ekonomi, personal, facklig verksamhet, ftirsäkring, information, växel, tryckeri, porto, arkiv
samt avgift till Sveriges kommuner och landsting. Från 2007 fiirdelas kostnaden baserat på
antalet anställda 1 januari i forhållande till totalt antal anställda i kommunen. För 2015 uppgår
andelen anställda till I %. Eftersom tekniska fürvaltningen svarar ftir mer av ovanstående

verksamhet än andra lorvaltningar fürdelas endast 0,7 Yo av kommungemensamma kostnader,
se fürvaltningsgemensam verksamhet. Kommungemensamma kostnader uppgår till251,7 tkr
ãr 2015.

Lånekostnader belastar verksamheten i form av internränta eftersom låneskulden motsvaras
av bokftirda värden på anläggningstillgångarna, se internränta.

Låneskuld har beräknats till ingående bokftirt värde på anläggningarna per 2006-01-01. Där-
efter ftjrändras låneskulden med årets investeringar efter avdrag für avskrivningar.

Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde eller verkligt värde. Ford-
ran med ftirfallotid inom ett år från balansdagen betraktas som kortfristig.

Pensioner fürdelas på driften genom procentuellt personalomkostnadspålägg. Detta gäller
även avsättning till pensioner och individuell avsättning till pensioner. Se Intern redovisning
nedan.

Periodisering sker i huvudsak av utgifter och inkomster överstigande 10 tkr och avser resultat-
räkningen. Där det är väsentligt für verksamhetens utfall kan lägre belopp vara periodiserade.
För att inte fürsena bokslutsarbetet periodiseras inte löner fijr timanställda och vissa lönefor-
måner utan redovisas enligt kontantmetoden. Anslutningsavgifter till VA-anläggningar perio-
diseras från 2010.

Skuld ftir semester och okompenserad övertid särredovisas inte inom VA-verksamheten
Kostnad redovisas i samband med uttag av semester och okompenserad övertid.

Värdering. Övergripande värderingsprincip är ftirsiktighetsprincipen, det vill säga skulder får
ej undervärderas och tillgångar får ej övervärderas.

Overuttag och underuttag. Från 2010 redovisas överuttag i verksamheten som en ftirutbetald
intäkt. Ett underuttag ska täckas inom tre år. Omräkning har inte skett av tidigare års värden.

Intern redovisning
Kostnad for arbetsgivaravgifter fordelas på verksamheten med ett procentuellt påslag på löne-
kostnaden enligt nedan. Avgifterna liksom det procentuella påslaget är lägre für anställda som
îir 25 är eller yngre samt flor de som är ftjdda mellan 1938-1949. För de som är ftidda 1937 och
tidigare utgår inga avgifter.
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Procentuellt påslae

Lagstadgade arbetsgivaravgifter

Avtalsftirsäkingar
Kollektivavtalad pension (schablon)

Summa

3l,42yo

0,21o/o

6,83yo

38,460/"

På anläggningstillgångarnas bokftirda värde beräknas en intern räntekostnad som belastar
verksamheten med 3,2 yo. Föregående år var den interna räntan 2,5 yo.

En intern likvidränta beräknas på samtliga driftintäkter och driftkostnader exklusive finansi-
ella poster. Från och med 2008 används kommunens genomsnittsränta, tidigare intern räntan.
Likvidräntan redovisas kvartalsvis.
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