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NÄMNDEN FÖR VA OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Plats och tid

Älvkullen, Höör
Måndagen den 18 januari 2021 kl 09:00

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

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

Övriga kallade

Per Björkman, räddningstjänstchef, Räddningstjänsten Skånemitt
Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef, samhällsbyggnad
Bo Kjellberg, projektchef, Mittskåne Vatten
Malin Åberg, enhetschef strategi, Mittskåne Vatten
Petra Geistrand, beredskapssamordnare, Räddningstjänsten
Skånemitt
Dorentina Zukaj, nämndsekreterare, kanslienheten

Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

1

Upprop

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Anmälan om jäv

4

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

5

Anmälningar

VR 2021/16

6

Mittskåne Vatten - Redovisning av beslut tagna med stöd
av delegering
Malin Åberg

VR 2019/332
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

7

Mittskåne Vatten - Anmälningar

VR 2019/331

8

Mittskåne Vatten - Riktlinjer för VA-utbyggnad och
anslutning -revidering
Malin Åberg

9

Mittskåne Vatten - VA-chefen informerar
Bo Kjellgren

10

Räddningstjänsten Skånemitt - Redovisning av beslut
tagna med stöd av delegering
Per Björkman

VR 2020/250

11

Räddningstjänsten Skånemitt - Anmälningar
Per Björkman

VR 2020/250

12

Räddningstjänsten Skånemitt - Verksamhetsberättelse
2020
Per Björkman

VR 2021/11

13

Räddningstjänsten Skånemitt - Intern kontrollplan 2020
Per Björkman

VR 2021/12

14

Räddningstjänsten Skånemitt - Intern kontrollplan 2021
Per Björkman

VR 2021/13

15

Räddningstjänsten Skånemitt - Indexuppräkning av
sotningstaxan i Hörby kommun
Per Björkman

VR 2021/14

16

Räddningstjänsten Skånemitt - Kommunstyrelsens
styrdokument för extraordinära händelser 2021–2022,
Höörs kommun
Petra Geistrand

VR 2021/15

17

Räddningstjänsten Skånemitt - Räddningstjänstchefen
informerar
Per Björkman

VR 2020/182
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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 om 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 kommunallag (2017:725)
6 kap 28 §. 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. Gunnar Sundström (L) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kanslienheten, fredagen den 22 januari
2021 kl. 08:30.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2021-01-13

7 (19)

NÄMNDEN FÖR VA OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Dnr VR 2021/16

5

Anmälningar

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rutin för riktlinjer för sekretessärenden vid VA- och räddningstjänstnämndens
sammanträden.

Beslutsunderlag
Rutin - riktlinjer för sekretessärenden vid nämnder.docx
_____
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Dnr VR 2019/332

6

Mittskåne Vatten - Redovisning av beslut
tagna med stöd av delegering

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Redovisningen av beslut tagna med stöd av delegering läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den
delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot
står det nämnden fritt att återkalla delegeringen. Vid dagens sammanträde redovisas
följande:
Tjänsteskrivelse - Rapportering av beslut fattade på delegering Mittskåne Vatten
20200818-201231.docx, Mittskåne Vattens redovisning av beslut tagna med stöd av
delegering för 200-08-18 - 2020-12-13.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Rapportering av beslut fattade på delegering Mittskåne Vatten
20200818-201231.docx
_____
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Dnr VR 2019/331

7

Mittskåne Vatten - Anmälningar

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordförandebeslut 2021-01-11.pdf, Ordförandebeslut 2020-01-11.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut 2021-01-11.pdf
_____
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8

Mittskåne Vatten - Riktlinjer för VAutbyggnad och anslutning -revidering

Ärendebeskrivning
Kompletteras med tjänsteskrivelse och övrigt beslutsunderlag så snart dessa är
tillgängliga.
_____
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9

Mittskåne Vatten - VA-chefen informerar

Ärendebeskrivning
Information om VA-verksamheten:
_____
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Dnr VR 2020/250

10

Räddningstjänsten Skånemitt Redovisning av beslut tagna med stöd av
delegering

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Redovisningen av beslut tagna med stöd av delegering läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den
delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot
står det nämnden fritt att återkalla delegeringen. Vid dagens sammanträde redovisas
följande:
Delegationsbeslut RTJ Skånemitt 200901-201211.pdf, Räddningstjänsten
Skånemitts redovisning av beslut tagna med stöd av delegering för september - december
2020.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut RTJ Skånemitt 200901-201211.pdf
_____
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Dnr VR 2020/250

11

Räddningstjänsten Skånemitt Anmälningar

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Diarielista 2020-11-09 - 2020-12-14.pdf, Diarielista för Räddningstjänsten Skånemitt
2020-11-09 - 2020-12-14.
2. Diarielista 2020-12-17 - 2020-12-30.pdf, Diarielista för Räddningstjänsten Skånemitt
2020-12-17 - 2020-12-30.
3. Postlista 2020-12-16 - 2020-12-30.pdf, Postlista för Räddningstjänsten Skånemitt
2020-12-16 - 2020-12-30.

Beslutsunderlag
1. Diarielista 2020-11-09 - 2020-12-14.pdf
2. Diarielista 2020-12-17 - 2020-12-30.pdf
3. Postlista 2020-12-16 - 2020-12-30.pdf
_____
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Dnr VR 2021/11

12

Räddningstjänsten Skånemitt Verksamhetsberättelse 2020

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Räddningstjänsten Skånemitts preliminära verksamhetsberättelse för år 2020 godkänns.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelsen avser endast den skattefinansierade verksamheten vilket i VRnämnden är likställt med Räddningstjänsten. Vatten och avloppsverksamheten är
avgiftsfinansierad och redovisas separat.
Den bifogade rapporten utgör en del av bokslutsrapporteringen. Finansiell redovisning
återrapporteras vid nämndens kommande möte i mars.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, Verksamhetsberättelse 2020, Räddningstjänsten.docx
2. Verksamhetsberättelse 2020, Räddningstjänsten 201228.docx
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2021-01-13

15 (19)

NÄMNDEN FÖR VA OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Dnr VR 2021/12

13

Räddningstjänsten Skånemitt - Intern
kontrollplan 2020

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Årsrapporten om det interna kontrollarbetet 2020 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänstens interna kontrollplan för 2020 omfattade fyra granskningsområden
som Räddningstjänsten ville granska i syfte att säkra en ändamålsenlig verksamhet under
året. Områdena valdes utifrån den risk- och väsentlighetsanalys som upprättades
kommungemensamt under 2019.
Sammanfattningsvis har samtliga granskningsområden riskreducerats under året.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2020, årsrapport Räddningstjänsten.docx
2. Räddningstjänsten, intern kontrollplan 2020, årsrapport.docx
_____
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Dnr VR 2021/13

14

Räddningstjänsten Skånemitt - Intern
kontrollplan 2021

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar godkänna räddningstjänstens förslag på
intern kontrollplan för år 2021 och stadfäster densamma.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Skånemitt tar varje år fram en intern kontrollplan. Den interna
kontrollplanens syfte är att identifiera riskområden och planera rutiner för kontroll av
dessa.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse intern kontrollplan räddningstjänst 2021.docx
2. Räddningstjänsten, intern kontrollplan 2021.docx
_____
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Dnr VR 2021/14

15

Räddningstjänsten Skånemitt Indexuppräkning av sotningstaxan i
Hörby kommun

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunfullmäktige Hörby kommun besluta:
Föreslagen indexuppräkning om 5,2% från och med den 1 februari för taxan gällande
sotning och brandskyddskontroll i Hörby kommun.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande avtal mellan Hörby Kommun och Hörby Sotnings AB ska taxan årligen
justeras med tillämpning av sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och
Regioner.
Sedan avtalet tecknades (februari 2018) har ingen justering av taxan skett. Det innebär
en viss svårighet att tillämpa sotningsindexet korrekt, eftersom sotningsindex 2020 bygger
på att sotningsindex 2019 antogs mellan april 2019 – juli 2019. Räddningstjänsten har
tillsammans med Hörby Sotnings AB kommit fram till att ett lämpligt värde är 5,20 %,
vilket motsvarar index för om sotningsindex 2019 hade antagits i april 2019. Det är
således den högsta indexuppräkningen som är möjlig för införande i februari 2021.
I Höörs kommun är avtalet mellan kommun och sotningsentreprenör utformat på annat
vis. Det innebär att sotningsentreprenören själv utför den årliga justeringen enligt
sotningsindex, utan beslut från VR-nämnden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Indexuppräkning av sotningstaxan 2021, Hörby.docx
2. Cirkulär-20-50, Sotningsindex 2020, SKR.pdf
_____
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Dnr VR 2021/15

16

Räddningstjänsten Skånemitt Kommunstyrelsens styrdokument för
extraordinära händelser 2021–2022, Höörs
kommun

Förslag till beslut
VA- och Räddningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Fastställa styrdokument enligt Lag om (2006:544) kommuners och regioners åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 2021–2022.
2. Upphäva styrdokument - enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) för åren 2018–2022.

Ärendebeskrivning
Kommuners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
regleras av lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner och regioner ska minska sårbarheten i
sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och
regioner ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.
Styrdokumentet ska verka som ett paraply för de dokument som avser kommunens arbete
med lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH).
Ett styrdokument för åren 2018–2022 togs fram och beslutades av kommunfullmäktige
2018-04-25. Dokumentet uppfyllde de riktlinjer som gällde då, men det uppfyller ej de idag
gällande kriterierna.
Ett styrdokument har utarbetats som ska beskriva kommunens arbete med extraordinära
händelser under åren 2021–2022.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse styrdokument LEH Höör.docx
2. Styrdokument LEH 2021-2022.docx
_____
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Dnr VR 2020/182

17

Räddningstjänsten Skånemitt Räddningstjänstchefen informerar

Ärendebeskrivning
Information om räddningstjänstens verksamhet:
_____

