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Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen

Ekonomiutredning - ekonomisk uppföljning och
redovisning inom Mittskåne Vatten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom VA-GIS nämndens förslag med följande
ändringar:
1. Punkten 2, att alla inbetalningar sker till Höörs kommun:

Medlemmar i Hörby kommuns VA-kollektiv betalar VA-avgift
till Hörby kommun d v s ingen ändring mot idag.
2. Punkten 5, att alla leverantörsfakturor som avser Hörby VAkollektiv:

Investeringsfakturor avseende Hörby kommuns VAverksamhet kommer från den 1 januari 2018 hanteras av
Höörs kommun/Mittskåne Vatten.
3. Punkterna 7, 8 och 9: angående ekonomisk rapportering:

De ekonomiska rapporterna till Hörby kommun följer Hörby
kommuns struktur från och med delårsrapport II 2017.
4. Punkten 10: att gemensamma redovisningsprinciper för VAverksamheten fastställs i båda kommunerna:

Hörby kommun ställer sig i huvudsak bakom föreslagna
redovisningsprinciper (bilaga G) då de inte bedöms strida
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mot kommunens ekonomiska styrprinciper och den av
kommunfullmäktige beslutade investeringspolicyn.
Fördelningen av Hörby kommuns övergripande kostnader
sker som hittills, det vill säga VA-verksamheten belastas
kostnader utifrån VA-verksamhetens andel av kommunens
totala omsättning eller efter en kvalificerad bedömning av
nedlagt arbete för VA- verksamheten, se bilaga 1.
5. Punkten 12: att rutinen om igångsättningstillstånd inte ska
gälla VA-verksamheten:

Hörby kommuns rutin med igångsättningstillstånd för
investeringsprojekt gäller även fortsättningsvis för VA-GIS
nämnden.

Ärendebeskrivning
Hörby och Höörs kommuner har sedan 2013 en gemensam nämnd
som har ansvar för kommunernas VA-verksamhet. VA-GIS nämnden
har i ärende, Dnr 2016/555 § 37, beslutat om ekonomisk
uppföljning och redovisning inom MittSkåneVatten som direkt berör
ägarkommunerna Hörby/Höör.
En arbetsgrupp med samtliga berörda har träffats för att gå igenom
förslaget. Ovanstående förslag till beslut är förankrat hos samtliga
parter. Arbetsgruppen är överens om att VA-verksamheten ska ta
fram en likviditetsplanering för drift och investeringar, vilken
kommer utgöra en grund för fakturering mellan kommunerna.

Robert Odeberger
Ekonomichef
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