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NÄMNDEN FÖR VA OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Plats och tid

Hörbysalen, Hörby kommunhus
Måndagen den 1 juni 2020 kl 13:00

Kallade ledamöter

Bengt Hedlund (SPI), Ordförande
Gunnar Sundström (L), Vice ordförande
Jonas Engman (SD)
Alve Andersson (C)
Håkan Jönsson (S)
Stefan Liljenberg (SD)

För kännedom

Anders Hansson (SD)
Rolf Rosdahl (SPI)
Stefan Jepson (L)
Magnus Frostgård (C)
Klas von Seth (MP)
Orvar Jansson (SD)

Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

1

Upprop

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Anmälan av jäv

4

Val av justerare och bestämmande av dag och tid för
protokollets justering

5

Mittskåne Vatten - Information - Organisationsutredning
Anna Thomasson

VR 2020/173

6

Räddningstjänsten Skånemitt - Information Organisationsutredning
Anna Thomasson

VR 2020/175

7

Mittskåne Vatten - Ekonomisk uppföljning januari-april 2020
Kristina Johansson

VR 2020/84

8

Räddningstjänsten Skånemitt - Ekonomisk uppföljning
januari-april 2020
Charlotta Lindhe

VR 2020/177
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

9

Räddningstjänsten Skånemitt - Tillfällig ändring av
sotningsfrister Höörs kommun
Jenny Blom

VR 2020/179

10

Räddningstjänsten Skånemitt - Tillfällig ändring av
sotningsfrister Hörby kommun
Jenny Blom

VR 2020/178

11

Räddningstjänsten Skånemitt - Rapport tillsynsplan
Jenny Blom

VR 2020/180

12

Räddningstjänsten Skånemitt - Rapport riskutredning
Jenny Blom

VR 2020/181

13

Räddningstjänsten Skånemitt - Räddningschef informerar
Per Björkman

14

Räddningstjänsten Skånemitt - Redovisning av beslut som
fattats med stöd av delegering
Per Björkman

VR 2019/352

15

Räddningstjänsten Skånemitt - Anmälningar

VR 2019/352

16

Räddningstjänsten Skånemitt - Information - Systematiskt
arbetsmiljöarbete och medarbetarundersökning

VR 2020/183

17

Mittskåne Vatten - Information - Digital vattenmätning
Magnus Brom

VR 2020/176

18

Mittskåne Vatten - Information - Systematiskt
arbetsmiljöarbete och medarbetarundersökning
Magnus Brom

19

Mittskåne Vatten - VA-chefen informerar
Magnus Brom

20

Mittskåne Vatten - Arkivansvarig och arkivombud
Magnus Brom

21

Mittskåne Vatten - VA-taxa 2021 för Hörby kommun
Magnus Brom

23

Mittskåne Vatten - Redovisning av beslut som fattats med

VR 2020/154

VR 2019/332
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

stöd av delegering
Magnus Brom
24

Mittskåne Vatten - Anmälan av ordförandebeslut - Mostorp
5
Magnus Brom

VR 2020/146

25

Mittskåne Vatten - Anmälningar
Magnus Brom

VR 2019/331

26

Mittskåne Vatten - Utredning av eventuellt övertagande av
gemensamhetsanläggning Hörby kommun
Magnus Brom

VR 2020/158

27

Mittskåne Vatten - Investeringsbudget 2020 Höörs kommun
Magnus Brom

VR 2020/83
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1

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande.
_____
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2

Fastställande av föredragningslistan

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Föredragningslistan fastställs.
_____
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3

Anmälan av jäv

Ärendebeskrivning
Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.
Av regeringsformen (RF) framgår det att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas
likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Man får som ledamot, ersättare
eller tjänsteman inte låta sig påverkas genom att ta hänsyn till det som är ovidkommande.
Det är i första hand den jävige själv (ledamot/ersättare/tjänsteman) som ska anmäla jäv.
Men nämnden kan på förslag från ordföranden eller någon ledamot avgöra frågan om jäv
genom majoritetsbeslut.
En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är
närvarande. Om nämnden inte har tillräckligt med ledamöter för att vara beslutsför så får
den som jävet gäller delta i beslutet. Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband
med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.
Det finns olika slags jävssituationer som kan uppstå enligt 6 kap 28 § Kommunallag
(2017:725).
En förtroendevald är jävig, om
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder,
barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas
medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående,
(Sakägarjäv, Intressejäv)
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller
för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, Ställföreträdarjäv
t.ex. förvaltare eller god man, firmatecknare)
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten
till, (Tillsynsjäv, drift och tillsyn får inte hanteras av samma personer)
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
(Ombudsjäv)
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för
hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv t.ex. beroendeförhållande till
någon som direkt berörs av ärendet exempelvis anställningskontrakt, starkt ideellt
engagemang, ledamot i bolagsstyrelse vid beslut i egna myndighetsärenden, vänskap,
ovänskap etc.)
_____
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4

Val av justerare och bestämmande av dag
och tid för protokollets justering

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
1. Håkan Jönsson (S) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justera på kommunhuset, kanslienheten, fredagen den 5 juni 2020 kl.
09:00.

Ärendebeskrivning
Som huvudregel sker justering fredagen efter mötet kl. 08:45 i kommunhuset på
kanslienheten. Vid förhinder ska den föreslagna justeraren själv finna en ersättare, i första
hand inom det egna partiet och i andra hand inom partiets ”blockkonstellation”. I sista
hand ska den föreslagna justeraren med förhinder vända sig till kanslienheten.
_____
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Dnr VR 2020/173

5

Mittskåne Vatten - Information Organisationsutredning

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rapport skickas ut inför sammanträde. Anna Thomasson föredrar på plats och svarar på
frågor.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - Organisationsutredning Mittskåne Vatten.docx
2. Utredning Mittskåne vatten.docx
_____
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Dnr VR 2020/175

6

Räddningstjänsten Skånemitt Information - Organisationsutredning

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anna Thomasson föredrar på plats och svarar på frågor.

Beslutsunderlag
Utredningsdirektiv för RSMs organisationsform 190427.pdf
_____
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Dnr VR 2020/84

7

Mittskåne Vatten - Ekonomisk uppföljning
januari-april 2020

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Godkänna den ekonomiska uppföljningen samt skicka det vidare till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunstyrelsen ska Vatten-och räddningstjänstnämnden fastställa
budget för sina investeringsprojekt inom den av fullmäktige beslutade ramen samt
återlämna de investeringsmedel till fullmäktiges som ej avses användas under 2020.
Tertialrapport för januari - april 2020 föreligger.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-05-12 (2020-05-12 KSAU §102).doc
2. Tertial 1 2020 - Mittskåne Vatten - 20200525.pdf
_____
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Dnr VR 2020/177

8

Räddningstjänsten Skånemitt Ekonomisk uppföljning januari-april 2020

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Godkänna den ekonomiska uppföljningen samt skicka det vidare till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Månadsuppföljning för april 2020 föreligger.

Beslutsunderlag
1. Månadsuppföljning jan april 2020 Räddningstjänsten.pdf
_____
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Dnr VR 2020/179

9

Räddningstjänsten Skånemitt - Tillfällig
ändring av sotningsfrister Höörs kommun

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
1. Förlängning av sotningsfrister under 2020 för de objekt där sotning
eller brandskyddskontroll ej kunnat genomföras med anledning av coronapandemin under
2020 i Höör kommun. Förlängning av sotningsfrist ska genomföras enligt utgivna
rekommendationer från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.
2. Förkortande sotningsfrister under 2021 för de objekt där fristen förlängts under 2020 i
Höör kommun.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten har mottagit en hemställan från Eslöv-Höör Sotningsdistrikt angående
tillfälliga förändringar av sotningsfristerna under 2020 och 2021 med anledning av
Corona-pandemin.
Till följd av coronapandemin har kommunens sotningsentreprenör fått ett flertal avbokade
sotningsbesök. I dagsläget (mitten av maj) är cirka 40 sotningstillfällen avbokade av
denna anledning. Det gäller personer i riskgrupper som inte vill ta emot besök i sitt hem
under pågående pandemi och därmed avbokar sotningsbesöket för en längre tid
framöver.
Problematiken med avbokningar av sotningsbesök har under våren förekommit i stora
delar av landet varför Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har utgivit ett
prioriteringsstöd för sotning och brandskyddskontroll med anledning av coronapandemin.
Där anger man förslag på hur mycket sotningsfristen för olika anläggningar kan förlängas
på grund av omständigheter kopplade till coronapandemin. Enligt Förordning (2003:789)
om skydd mot olyckor är det kommunens ansvar att besluta om sotningsfrister och därför
krävs ett nämndsbeslut för att kunna tillämpa den del av vägledningen som gäller
sotningsfrister.
Till följd av coronapandemin behöver Eslöv-Höör Sotningsdistrikt förlänga fristerna på
vissa fastigheter, där de boende tillhör riskgrupper. För att kunna bibehålla nuvarande
sotningsplanering, behöver de objekt vars frist förlängts i år under nästa år förkortas med
ungefär samma tid. Sotningsentreprenören ser annars en risk att ett flertal sotningar
under 2021 måste utföras utanför det planerade schemat, vilket resulterar i ökad logistik,
kostnader samt ett försämrat brandskydd i hemmet.
För perioden 2016-2019 utgör bostadsbränder den vanligaste typen av bränder i
byggnader för Höör och Hörby kommuner. Samtidigt ökar risken för att omkomma vid
brand i hemmet ju äldre personerna är enligt nationell statistik. Vidare utgör
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skorsten/pannrum det näst vanligaste startutrymmet vid bränder i byggnader.
Ett beslut från nämnden att anpassa fristerna under 2020 och 2021 innebär att
sotningsentreprenören minimerar riskerna för smittspridning vid besök samtidigt som ett
tillfredsställande brandskydd kan upprätthållas över tid.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, tillfällig förändring av sotningsfrister, Höör kommun.docx
2. Prioriteringsstöd för att genomföra sotning och brandskyddskontroll slut.._ (003).pdf
3. Hemställan 20200421.pdf
_____
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Dnr VR 2020/178

10

Räddningstjänsten Skånemitt - Tillfällig
ändring av sotningsfrister Hörby kommun

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
1. Förlängning av sotningsfrister under 2020 för de objekt där sotning
eller brandskyddskontroll ej kunnat genomföras med anledning av coronapandemin under
2020 i Hörby kommun. Förlängning av sotningsfrist ska genomföras enligt utgivna
rekommendationer från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.
2. Förkortade sotningsfrister under 2021 för de objekt där fristen förlängts under 2020 i
Hörby kommun.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten har mottagit en hemställan från Hörby sotnings AB angående tillfälliga
förändringar av sotningsfristerna under 2020 och 2021 med anledning av Coronapandemin.
Till följd av coronapandemin har kommunens sotningsentreprenör fått ett flertal avbokade
sotningsbesök. I dagsläget (mitten av maj) är cirka 40 sotningstillfällen avbokade av
denna anledning. Det gäller personer i riskgrupper som inte vill ta emot besök i sitt hem
under pågående pandemi och därmed avbokar sotningsbesöket för en längre tid
framöver.
Problematiken med avbokningar av sotningsbesök har under våren förekommit i stora
delar av landet varför Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har utgivit ett
prioriteringsstöd för sotning och brandskyddskontroll med anledning av coronapandemin.
Där anger man förslag på hur mycket sotningsfristen för olika anläggningar kan förlängas
på grund av omständigheter kopplade till coronapandemin. Enligt Förordning (2003:789)
om skydd mot olyckor är det kommunens ansvar att besluta om sotningsfrister och därför
krävs ett nämndsbeslut för att kunna tillämpa den del av vägledningen om gäller
sotningsfrister.
Till följd av coronapandemin behöver Hörby sotnings AB förlänga fristerna på vissa
fastigheter, där de boende tillhör riskgrupper. För att kunna bibehålla nuvarande
sotningsplanering, behöver de objekt vars frist förlängts i år under nästa år förkortas med
ungefär samma tid. Sotningsentreprenören ser annars en risk att ett flertal sotningar
under 2021 måste utföras utanför det planerade schemat, vilket resulterar i ökad logistik,
kostnader samt ett försämrat brandskydd i hemmet.
För perioden 2016-2019 utgör bostadsbränder den vanligaste typen av bränder i
byggnader för Höör och Hörby kommuner. Samtidigt ökar risken för att omkomma vid
brand i hemmet ju äldre personerna är enligt nationell statistik. Vidare utgör
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skorsten/pannrum det näst vanligaste startutrymmet vid bränder i byggnader.
Ett beslut från nämnden att anpassa fristerna under 2020 och 2021 innebär att
sotningsentreprenören minimerar riskerna för smittspridning vid besök samtidigt som ett
tillfredsställande brandskydd kan upprätthållas över tid.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, tillfällig förändring av sotningsfrister, Hörby kommun.docx
2. Prioriteringsstöd för att genomföra sotning och brandskyddskontroll slut.._ (003).pdf
3. Hemställan Hörby Sotnings AB.pdf
_____
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Dnr VR 2020/180

11

Räddningstjänsten Skånemitt - Rapport
tillsynsplan

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
En rapport med sammanställning av tillsyner och ärenden föreligger.

Beslutsunderlag
Sammanställning tillsyner och ärenden 200101-200430.pptx
_____
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Dnr VR 2020/181

12

Räddningstjänsten Skånemitt - Rapport
riskutredning

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
En rapport om riskutredning handlingsplan 2020 föreligger.

Beslutsunderlag
Riskutredning handlingsprogram 2020.pdf
_____
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13

Räddningstjänsten Skånemitt Räddningschef informerar

Ärendebeskrivning
Information om räddningstjänstens verksamhet.
_____
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Dnr VR 2019/352

14

Räddningstjänsten Skånemitt Redovisning av beslut som fattats med
stöd av delegering

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Lägga redovisningen av delegeringsbeslut till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Beslut fattade av tjänstemän å nämndens vägnar, i enlighet med av nämnden fastställd
delegeringsordning, redovisas för nämnden.

Beslutsunderlag
1. Diarielista 2020-02-10-2020-03-18.pdf
2. Diarielista 2020-03-19 - 2020-03-31.pdf
3. Postlista 2020-03-06 - 2020-03-18.pdf
4. Postlista 2020-03-19 - 2020-03-31.pdf
5. Diarielista 2020-04-01 - 2020-04-15.pdf
6. Postlista 2020-04-01 - 2020-04-15.pdf
7. Diarielista 2020-03-19-2020-04-24.pdf
8. Postlista 2020-04-16 - 2020-04-24.pdf
9. Diarielista 2020-04-27 - 2020-05-08.pdf
10. Postlista 2020-04-27 - 2020-05-08.pdf
_____
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Dnr VR 2019/352

15

Räddningstjänten Skånemitt Anmälningar

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Lägga rapporteringen av anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Handlingar av viss vikt anmäls till nämnden för kännedom.

Beslutsunderlag
1. Anmälan av delegationsbeslut Jenny Blom 200302-200320.pdf
2. Anmälan av delegationsbeslut Per Björkman 2020-03-20.pdf
3. Anmälan av delegationsbeslut Leif Svensson 200214-200323.pdf
4. Anmälan av delegationsbeslut Gert Ehlke 200317-200318.pdf
5. Polisanmälan 200403.pdf
6. Anmälan av Gert Ehlkes delegationsbeslut 200331-200416.pdf
7. Anmälan av Leif Svenssons delegationsbeslut 200326-200424 till VR-nämnden
200601.pdf
8. Anmälan av Jenny Bloms delegationsbeslut 200401-200428 till VR-nämnden
200601.pdf
9. Anmälan av Per Björkmans delegationsbeslut april 2020 till VR-nämnden 200601.pdf
_____
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Dnr VR 2020/183

16

Räddningstjänsten Skånemitt Information - Systematiskt
arbetsmiljöarbete och
medarbetarundersökning

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av genomförd SAM-enkät och arbetsmiljöarbetet genom policys och riktlinjer
samt medarbetarundersökningar.

Beslutsunderlag
1. Medarbetarundersökning, 2020 VR 200601.pptx
2. Räddningstjänst 2020-01-10-03-11-18-547.pdf
_____
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Dnr VR 2020/176

17

Mittskåne Vatten - Information - Digital
vattenmätning

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om vattenmätarprojekt Mittskåne Vatten föreligger.

Beslutsunderlag
Information - Digital vattenmätning - 20200525.docx
_____
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18

Mittskåne Vatten - Information Systematiskt arbetsmiljöarbete och
medarbetarundersökning

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av genomförd SAM-enkät och arbetsmiljöarbetet genom policys och riktlinjer
samt medarbetarundersökningar.

_____
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19

Mittskåne Vatten - VA-chefen informerar

Ärendebeskrivning
VA-chefen informerar:
– Elisefarm
– Information controller
– Skjuter på intern kontroll pga. covid-19
– Arbetsmiljöpolicy/arbete
– Byte av lokaler
– Lokalutredning
– VA-plan Samråd
– Läcka lokaliserad i Höör - film
– Personal - projektledare rekryterad
_____
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Mittskåne Vatten - Arkivansvarig och
arkivombud

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Utse VA-chef som arkivansvarig för Mittskåne Vattens arkiv från 1 juni 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt 4 § arkivlagen (1990:782) är varje kommunal myndighet (nämnd) ansvarig för
vården av sitt arkiv. Arkivlagen 6 § förklarar vad som avses med arkivvård. Det innebär att
nämnden ska:
1. Organisera sitt arkiv
2. upprätta en arkivbeskrivning och systematisk arkivförteckning
3. skydda arkivet mot fukt, brand, skadedjur m.m. och otillbörlig åtkomst
4. avgränsa arkivet
5. verkställa föreskriven gallring.
För att kommunens nämnder ska kunna verkställa vården av sina arkiv framgår det i
Höörs kommuns arkivreglemente (KSF 2016/417) att varje nämnd ska:
”… fastställa organisation och ansvarsfördelning för att förvalta den information som
hanteras i myndighetens verksamhet. I detta ingår att utse en arkivansvarig, som är
ytterst ansvarig för informationsförvaltningen.” (se Höörs kommuns arkivreglemente sid 5,
beslutsunderlag 1)
Personen i fråga bör ha delegerings- och budgetansvar. Arkivansvarig ska utse en eller
flera personer som arkivombud.
Arkivombud ska sköta den löpande och praktiska hanteringen av myndighetens arkiv (se
”Arbetsfördelning för arkivansvarig och arkivombud” bland beslutsunderlag.)
Detta förslag till beslut ersätter beslut fattat av VA/GIS-nämnden 2018-08-09 (VA/GIS
2018/470).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - Arkivansvarig och arkivombud - 20200601.docx
2. Arkivreglemente för Höörs kommun.pdf
3. Arbetsfördelning för arkivansvarig och arkivombud.pdf
_____
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Mittskåne Vatten - VA-taxa 2021 för Hörby
kommun

Ärendebeskrivning
Kompletteras med tjänsteskrivelse och övrigt beslutsunderlag så snart dessa är
tillgängliga.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2020-05-27

27 (31)

NÄMNDEN FÖR VA OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Dnr VR 2019/332

23

Mittskåne Vatten - Redovisning av beslut
som fattats med stöd av delegering

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Lägga redovisningen av delegeringsbeslut till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Beslut fattade av tjänstemän å nämndens vägnar, i enlighet med av nämnden fastställd
delegeringsordning, redovisas för nämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Rapportering av beslut fattade på delegering Mittskåne Vatten
20200309-20200517.docx
_____
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Mittskåne Vatten - Anmälan av
ordförandebeslut - Mostorp 5

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänsten beslutar:
Ratificera bifogat ordförandebeslut.

Ärendebeskrivning
I samband med ordinarie byte av vattenmätaren i november 2019 på fastigheten Mostorp
5 gjordes en avläsning. Det visade sig att vattenförbrukningen var mycket högre än
förväntat. Mätaren hade då inte lästs av sedan föregående byte som utfördes 2010
(3591dgr). Kunden har från år 2010 blivit debiterad en årsförbrukning om 97 m³ /år.
Avläsningen genererade en ökning av årsförbrukningen till 729 m³ vilket är en skillnad på
632 m³/år.
En utredning påbörjades för att klarlägga om huset har haft/har ett dolt läckage. Huset är
ett permanentboende med 3 personer i hushållet. Efter flertal kontakter med kund har
inga indikationer uppkommit som ger skäl till att läckage existerar eller skulle ha existerat
under tidsperioden 2010-2019.
Det innebär att kunden har förbrukat 6217 m³ mer vatten under åren 2010-2019 än vad de
blivit debiterade för.
Enligt §31 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska avgifterna bestämmas så att
kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. Då
huvudmannen har ansvar för att debitering enligt vattenmätaren blir korrekt men i detta
fall brustit i sin tillsyn då ingen avläsning gjorts under nästan 10 år och att kunden de
facto förbrukat betydligt mer vatten än vad denne betalt för föreslås en överenskommelse
enligt nedan för att avgiften ska anses vara skälig:
Beräkningen är gjord utefter Svenskt Vatten beräkning för Typhus A (enbostadshus, 800
kvm tomt, förbrukning 150 m³ /år).
Kunden förslås därmed att få betala mellanskillnaden på 522 m³ vilket motsvarar en
14 209 kr inkl moms. Övrig förbrukning avskrivs.
Då reduceringen inte omfattas av VA-chefens delegering från VR-nämnden läggs ärendet
fram för beslut till ordföranden enligt A.1 (brådskande ärende) i nämndens
delegeringsordning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - Reducering av brukningsavgift - Mostorp 5 - 20200414.docx
2. meddelandehtml.html

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2020-05-27

29 (31)

NÄMNDEN FÖR VA OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Dnr VR 2019/331

25

Mittskåne Vatten - Anmälningar

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Lägga rapporteringen av anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Handlingar av viss vikt anmäls till nämnden för kännedom.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Anmälningsärenden Mittskåne Vatten 20200309-20200517.docx
_____
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Mittskåne Vatten - Utredning av eventuellt
övertagande av
gemensamhetsanläggning Hörby
kommun

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Ge VA-chefen i uppdrag att utreda förfarande för ett eventuellt övertagande av
gemensamhetsanläggning i Fulltofta i Hörby kommun och återrapportera på nämndens
nästkommande möte.

Ärendebeskrivning
Fulltofta samfällighetsförening förvaltar en gemensamhetsanläggning innehållande
ledningsnät samt en pumpstation som är ansluten till den allmänna anläggningen för
vatten och spillvatten. Gemensamhetsanläggningen försörjer 8 fastigheter.
Enligt skrivelse från föreningens styrelse förekommer det inom föreningen konflikter och
meningsskiljaktigheter vilket medför stora svårigheter att bedriva en fungerande
samfällighetsförening.
Samfällighetens styrelse har, enligt motion som togs upp på ordinarie stämma 2020-02-09
(se bilaga), uppdrag att undersöka möjligheten att låta Mittskåne Vatten ta över drift och
skötsel av gemsamhetsanläggningen och under vilka förutsättningar det kan ske.
Beslutat verksamhetsområde gränsar till fastigheter som ingår i
gemensamhetsanläggningen. En möjlig väg kan vara att genom beslut i
kommunfullmäktige integrera fastigheterna i verksamhetsområdet för vatten och
spillvatten. Om detta är juridiskt möjligt behöver utredas samt hur ett eventuellt
övertagande av befintligt ledningsnät ska hanteras och anläggningsavgifter debiteras.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - Utredning av eventuellt övertagande av
gemensamhetsanläggning.docx
2. Bilaga Ordinarie Stämma 20-02-09 inkl. motion.pdf
3. Framförande av önskemål att övertagande av Hörby Fulltofta samfällighet.docx
_____
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Mittskåne Vatten - Investeringsbudget
2020 Höörs kommun

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstsnämnden beslutar:
1. Godkänna prioriterade investeringar för Höörs kommun 2020 som sin
investeringsbudget för året.
2. Ge VA-chefen i uppdrag att informera nämnden när omprioriteringar görs under året
och löpande lägga fram förändringar för beslut i nämnden.
3. Godkänna att 10 mkr av 50 mkr investeringsram inte kommer att användas under 2020
och att de istället kommer att behöva nyttjas under kommande år.
4. Skicka ärendet som information till kommunstyrelsen i Höörs kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Höörs kommun beslutade 2019-06-19 (§66, KSF 2018/291) att ge
avgiftsfinansierade delen av VR-nämnden 50 miljoner kronor per år i investeringsram för
åren 2020-2024.
Under dessa år kommer Mittskåne Vattens investeringsbehov att variera men i
genomsnitt ligga på cirka 50 miljoner kronor. Detta beror bland annat på variationer i
kompetensförsörjningen samt vilket skede större projekt är i. Under 2020 är flera större
projekt i projekteringsskede vilket ger lägre kostnader än i byggfasen.
Exempel på större projekt som projekteras under 2020 är VA-försörjningen till
Maglehillsområdet, överföringsledning till Snogeröd samt åtgärder på Ormanäs
reningsverk och anslutande ledningar/anläggningar.
Detta innebär att investeringsmedel kommer att behöva överföras från 2020 till 2021. Inför
budget 2021 kommer en flerårsplan att redovisas.
Investeringsvolymen för året kommer att uppdateras för beslut på kommande
sammanträden beroende på hur projekten och ej planerade investeringar utvecklas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - Investeringsbudget 2020.docx
2. Investeringsbudget Höör 2020.pdf
_____

