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§ 18 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande utom Alve Andersson (C).
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 19 Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Föredragningslistan fastställs.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 20 Anmälan om jäv
Beslut
Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.

Ärendebeskrivning
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.)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 21 Val av justerare och bestämmande av dag
och tid för protokollets justering
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
1. Alve Andersson (C) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kanslienheten, fredagen den 26 mars
2021 kl. 09:00.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VR 2021/71

§ 23 Räddningstjänsten Skånemitt Redovisning av beslut tagna med stöd av
delegering
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:
1. Delegationsbeslut RTJ Skånemitt 201217-210217.pdf, Räddningstjänsten Skånemitts
redovisning av beslut tagna med stöd av delegering för perioden 2020-12-17 - 2021-0217.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut RTJ Skånemitt 201217-210217.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VR 2021/72

§ 24 Räddningstjänsten Skånemitt Anmälningar
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. VR-nämnden 22-3 Beslut att avslå överklagandet till största del (16672296).pdf,
Överklagande av beslut om föreläggande enligt LSO (lagen skydd mot olyckor), 2021-0216.
2. VR-nämnden 22-3 Delegation stf räddningschef.pdf, Delegation för ställföreträdande
räddningschef, 2020-12-30.
3. VR-nämnden 22-3 Årsuppföljning LSO 2020.pdf, Årsuppföljning för LSO (lagen skydd
mot olyckor), 2021-02-05.
4. Diarielista 2020-12-17 - 2021-02-16.pdf, Anmälan av diarielista 2020-12-27 - 2021-0216.

Beslutsunderlag
1. VR-nämnden 22-3 Beslut att avslå överklagandet till största del(16672296).pdf
2. VR-nämnden 22-3 Delegation stf räddningschef.pdf
3. VR-nämnden 22-3 Årsuppföljning LSO 2020.pdf
4. Diarielista 2020-12-17 - 2021-02-16.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VR 2020/182

§ 25 Räddningstjänsten Skånemitt Räddningschef informerar
Beslut
Vatten-och räddningstjänsten beslutar:
1. Ge ordförande Gunnar Sundström i uppdrag att fatta ett ordförandebeslut på det
förslaget som finns om överenskommelse om samverkan, räddningsvärn Rolsberga.
2. Lägga övrig information till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om räddningstjänstens verksamhet:
-

Överenskommelse om samverkan, räddningsvärn Rolsberga.
Särskilt stöd från Höörs kommun från och med 2021, bakgrund: övertagande av
fastighet, räddningsvärnens fortlevnad. Behöver ett godkännande från nämnden,
inte med i dagordningen därav finns förslag om ett ordförandebeslut.
Avtalets innehåll:
Syfte och målsättning
Ömsesidig åtagande
Ekonomisk ersättning
Uppföljning och uppsägning

-

Vaccination av räddningstjänstpersonal (Covid-19).
Prioriterande i fas 2 med anledning av utförande av sjukhuslarm. Första
vaccination, pausat.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VR 2021/62

§ 26 Räddningstjänsten Skånemitt Årsuppföljning, Lag om skydd mot
olyckor (LSO)
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen genomför årligen en enkätundersökning till samtliga kommuner i Skåne
som ett led i myndighetens tillsynsroll över kommunernas räddningstjänst.
Enkätfrågorna berör den lagstadgade verksamheten som kommunernas räddningstjänst
ska bedriva enligt Lag om skydd mot olyckor och berör såväl den förebyggande som
den operativa verksamheten samt personalfrågor (bemanning och kompetens).
Från och med nästa år kommer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att överta
Länsstyrelsens roll som tillsynsmyndighet för kommunernas räddningstjänst. I dagsläget
är det oklart om enkätundersökningen kommer att fortgå i nuvarande form även framöver.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, Länsstyrelsen årliga uppföljning av kommunernas räddningstjänst
2020.docx
2. Årsuppföljning LSO 2020.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VR 2021/63

§ 27 Räddningstjänsten Skånemitt Årsuppföljning, Lag om extraordinära
händelser (LEH), Höörs kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Lägga informationen till handlingarna samt skicka informationen vidare till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen genomför årligen en enkätundersökning till samtliga kommuner i Skåne
som ett led i myndighetens uppföljning av kommunernas krisberedskap.
Enkätfrågorna berör den lagstadgade verksamheten som kommunerna ska bedriva inom
krisberedskap och civilt försvar. För verksamhetsåret 2020 kompletteras den årliga
uppföljningen med en separat uppföljning med anledning av covid-19.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Länsstyrelsen årliga uppföljning av krisberedskap 2020.docx
2. Utökad uppföljning maa Covid19 - Höörs kommun - rapporteringsår 2020.pdf
3. Årlig uppföljning LEH Höörs kommun - rapporteringsår 2020.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VR 2021/64

§ 28 Räddningstjänsten Skånemitt Upphävande av beredskapsplan enligt
LEH, Höör kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunfullmäktige i Höörs
kommun besluta:
Upphäva beredskapsplan vid extraordinär händelse, KF 2009-03-25.

Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och regioner har tecknat en överenskommelse med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap avseende kommunernas krisberedskap. Sveriges
kommuner har genom överenskommelsen bland annat förbundit sig att regelbundet se
över styrande dokument som berör krisberedskap.
Staten ersätter kommunerna för det förebyggande krisberedskapsarbetet genom bidrag.
Länsstyrelsen lämnar rekommendationer till Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap avseende ersättningen till kommunerna efter redovisning från kommunerna.
Enligt 2 kap 1§ i Lag (2006:554) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommunen med
beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen för varje mandatperiod fastställa en plan för
hur de ska hantera extraordinära händelser.
Planen för hantering av extraordinära händelser ska innehålla hur kommunen ska
organisera sig under extraordinära händelser, hur kommunens organisation för
krisledning ska bedriva samverkan och ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning
samt vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som
disponeras vid extraordinära händelser.
Planen för hantering av extraordinära händelser ska beslutas av lägst kommundirektören.
Planen ska ständigt hållas aktuell och är tänkt att fungera som ett operativt stöd för
kommunens krisledningsarbete. Den behöver därför kunna uppdateras med kort varsel
vid behov, varvid rådigheten över dokumentet bör behållas på tjänstemannanivå.
En uppdaterad plan för hantering av extraordinära händelser för Höörs kommun perioden
2021-2022 är framtagen och avses fastställas av kommundirektören.
Höörs kommuns nuvarande beredskapsplan är antagen av kommunfullmäktige 2009-0325, och behöver upphävas för att en ny plan ska kunna fastställas av kommundirektören.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upphävande beredskapsplan.docx
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-22

15 (35)

NÄMNDEN FÖR VA OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Dnr VR 2021/65

§ 29 Räddningstjänsten Skånemitt - Plan för
hantering av extraordinära händelser
(LEH), Höör kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår Kommunfullmäktige i Höörs
kommun besluta:
Godkänna information om fastställande av plan för hantering av extraordinära händelser.

Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och regioner har tecknat en överenskommelse med Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap avseende kommunernas krisberedskap. Sveriges
kommuner har genom överenskommelsen bland annat förbundit sig att regelbundet se
över styrande dokument som berör krisberedskap.
Staten ersätter kommunerna för det förebyggande krisberedskapsarbetet genom bidrag.
Länsstyrelsen lämnar rekommendationer till Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap avseende ersättningen till kommunerna efter redovisning från kommunerna.
Enligt 2 kap 1§ i Lag (2006:554) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommunen med
beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen för varje mandatperiod fastställa en plan för
hur de ska hantera extraordinära händelser.
Planen för hantering av extraordinära händelser ska innehålla hur kommunen ska
organisera sig under extraordinära händelser, hur kommunens organisation för
krisledning ska bedriva samverkan och ledning i syfte att uppnå inriktning och
samordning samt vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och
ledning som disponeras vid extraordinära händelser.
Planen för hantering av extraordinära händelser ska beslutas av lägst
kommundirektören.
Planen ska ständigt hållas aktuell och är tänkt att fungera som ett operativt stöd för
kommunens krisledningsarbete. Den behöver därför kunna uppdateras med kort varsel
vid behov, varvid rådigheten över dokumentet bör behållas på tjänstemannanivå.
En uppdaterad plan för hantering av extraordinära händelser för Höörs kommun
perioden 2021-2022 är framtagen och avses fastställas av kommundirektören.
Höörs kommuns nuvarande beredskapsplan är antagen av kommunfullmäktige 2009-0325, och behöver upphävas för att en ny plan ska kunna fastställas av kommundirektören.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse fastställande plan EOH.docx
2. Plan för hantering av extraordinära händelser.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VR 2021/66

§ 30 Räddningstjänsten Skånemitt Åtgärdsplan vid extraordinära händelser
enligt LEH. Höör kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Lägga informationen till handlingarna samt skicka informationen vidare till
kommunstyrelsen i Höörs kommun.

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.
I styrdokument LEH anges kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med
krisberedskap under mandatperioden. Styrdokumentet innehåller bland annat en
övergripande planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska
ta fram eller uppdatera under mandatperioden.
Kommunen kan göra en planering av vilka åtgärder som ska genomföras under de olika
åren av mandatperioden.
En plan för Höörs kommuns åtgärder kopplat till krisberedskap för perioden 2021-2022
avses fastställas av kommundirektören.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse åtgärdsplan LEH.docx
2. Åtgärdsplan.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VR 2021/67

§ 31 Räddningstjänsten Skånemitt Utbildnings- och övningsplan enligt LEH.
Höör kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Lägga informationen till handlingarna samt skicka informationen vidare till
kommunstyrelsen.

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.
Kommunen ska bland annat ta fram en utbildnings- och övningsplan för krisberedskap för
varje mandatperiod som ska beslutas av lägst kommundirektören.
En plan för Höörs kommuns utbildnings och övningsverksamhet för krisberedskap för
perioden 2021-2022 avses fastställas av kommundirektören.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse utbildnings- och övningsplan LEH.docx
2. Utbildnings- och övningsplan.docx
_____
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Dnr VR 2021/68

§ 32 Räddningstjänsten Skånemitt Årsredovisning 2020
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Godkänna räddningstjänstens årsredovisning, inklusive investeringsredovisning, samt
översända den till kommunstyrelsen i Hörby kommun.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten redovisar ett underskott på 591 tkr och samhällsskydd och beredskap
ett överskott på 594 tkr. Pandemiåret 2020 samt branden på stationen i Hörby har i stor
utsträckning påverkat det ekonomiska resultatet.
Måluppfyllelsen har varit god med hänsyn till den pågående pandemin samt att
nödvändiga omprioriteringar av verksamheten fick genomföras från och med hösten med
anledning av branden på station Hörby.
Verksamhetsberättelsen har sedan tidigare översänts till KS i Höör enligt de interna
redovisningsprocesserna för kommunen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2020. Räddningstjänsten..docx
2. RTJ Verksamhetsberättelse 2020_slutlig.docx
3. RTJ Investeringsredovisning.docx
_____
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-22

20 (35)

NÄMNDEN FÖR VA OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Dnr VR 2021/69

§ 33 Räddningstjänsten Skånemitt Ekonomisk uppföljning, jan-feb
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Godkänna räddningstjänstens ekonomiska uppföljning för perioden jan-feb samt
översända rapporten till kommunstyrelsen i Hörby och Höör kommun.

Ärendebeskrivning
VR-nämnden Räddningstjänst Skånemitt resultat visar ett underskott på 53 tkr under
perioden. Helårsprognosen för Räddningstjänsten Skånemitt bedöms gå mot budget.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, månadsrapport räddningstjänsten jan till feb 2021.docx
2. VR-räddningtjänst skattef. månadsuppföljning 202102.klar.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VR 2021/70

§ 34 Räddningstjänsten Skånemitt Inriktningsbeslut, ny brandstation, Hörby
tätort
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
1. Översända skrivelsen som en beställning till kommunstyrelsen i Hörby kommun att
uppföra en modern och ändamålsenlig station för bedrivande av räddningstjänst,
olycksförebyggande samt ledning i Hörby tätort.
2. Översända skrivelsen till kommunstyrelsen i Höör kommun för kännedom.

Ärendebeskrivning
Brandstationen i Hörby tätort förstördes vid en omfattande brand den 15 oktober 2020.
Under hösten och vintern har utryckningsverksamheten bedrivits i tillfälliga lokaler medan
övrig verksamhet och personal har varit tillfälligt omlokaliserade till stn Höör. Tillfälliga
ersättningslokaler i Hörby färdigställdes under dec-jan och räddningstjänsten kunde flytta
in under februari. Nuvarande lokaler bedöms kunna fylla de flesta behoven för
räddningstjänstens verksamhet men är inte någon lösning på sikt. En ny brandstation
behöver byggas som ska kunna fylla räddningstjänstens behov för bedrivande av
verksamhet med en lång tidshorisont (30-40 år) för kommuninvånarnas trygghet och
säkerhet.
KSAU i Hörby fattade den 20 januari ett inriktningsbeslut om att uppföra en ny
brandstation i Hörby. VR-nämnden ställer sig positiv till KSAUs beslut vilket innebär att
processen för en ny brandstation redan är i gång. Dock vill nämnden att nedanstående
aspekter arbetas in i det kommande projekteringsarbetet för att säkerställa att den nya
stationen uppfyller alla de behov som en modern räddningstjänst kan behöva, nu och på
sikt, för kommuninvånarnas bästa.

Fastigheten/lokalerna bör utformas och anpassas så att:
- Räddningstjänst och ledning kan bedrivas under såväl fred, kris och höjd beredskap på
ett effektivt sätt. (Räddningscentral, tillträdesskydd, brandlarm mm)
- Verksamheten kan bedrivas framtidsinriktat och flexibelt med ett långt tidsperspektiv
(30-40 år). Särskilt bör beaktas den pågående utredningen om eventuellt införande av
heltidsberedskap för räddningstjänsten Skånemitt.
- Eventuella samverkande organisationer inom frivilligverksamheten eller andra
blåljusorganisationer kan dela utrymmen med räddningstjänsten.
- Räddningstjänstens övningsverksamhet samt möjligheterna att genomföra praktiska
Justerande

Utdragsbestyrkande
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utbildningar till allmänheten tillgodoses.
- En god fysisk arbetsmiljö kan uppnås i såväl daglig verksamhet som för
utryckningsverksamheten. Ex. konceptet ”friska brandmän”, fysisk träning, hälsa, akustik.
- Effektiva flöden för in- och utryckning medges.
- Allmänhet och besökare upplever en inkluderande fysisk utformning.
- Likabehandling genom fysisk utformning blir naturligt och lätt att tillämpa.
- Hållbart och energismart (”grön” brandstation) vilket på sikt ger god driftsekonomi.
- Det även i framtiden underlättar för rekrytering av RIB-personal och minimerar störning
för boende genom en lämplig placering av stationen i tätorten.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, inriktning för ny brandstation i Hörby tätort.docx
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20 (2021-01-20 KSAU §20) (1).doc.rtf
_____
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Dnr VR 2021/75

§ 35 Mittskåne Vatten - Redovisning av beslut
tagna med stöd av delegering
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:
1. Tjänsteskrivelse - Rapportering av beslut fattade på delegering Mittskåne Vatten
20210101-20210301.docx, Mittskåne Vattens redovisning av beslut tagna med stöd av
delegering för perioden 2021-01-01 - 2021-03-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Rapportering av beslut fattade på delegering Mittskåne Vatten
20210101-20210301.docx
_____
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Dnr VR 2021/76

§ 36 Mittskåne Vatten - Anmälningar
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Tjänsteskrivelse - Anmälningar 20210101-20210301.docx, Anmälningsärende 2021-0101 - 2021-03-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Anmälningar 20210101-20210301.docx
_____
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Dnr VR 2021/81

§ 37 Mittskåne Vatten - VA-chefen informerar
Beslut
Vatten- och räddningstjänsten beslutar:
Lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om VA-verksamheten:
-

Personal Mittskåne Vatten
Tidigare vakanta platser gällande projektledarna är tillsatta. 2 vakanta platser på
utredning varav en rekrytering pågår. 2 vakanta platser på driften håller på att
tillsättas. På kundtjänst har vi en vakant plats samt 1 chefs tjänst vakant detta
arbetar vi med att se över i närtid.

-

En proposition om vägar till hållbara vattentjänster väntas i början på mars.

-

Skrivelse från Sinfra, Eten blivit en bristvara som påverkar hela världen. Kan bli
problem för byggnader i framtiden.

Beslutsunderlag
VA-Chefen informerar 2021-03-22.pptx
_____
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Dnr VR 2021/55

§ 39 Mittskåne Vatten - Rapportering intern
kontroll 2020
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår Kommunstyrelsen i Höör och Hörby
kommun besluta:
Godkänna slutrapportering av genomförda kontrollmoment inom den interna kontrollen för
2020.

Ärendebeskrivning
Krav på arbete med intern kontroll finns i kommunallagen, och kontrollen utgör en central
del i kvalitetssäkringen av alla kommunala verksamheter. Intern kontroll har som syfte att
med rimlig grad av säkerhet uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet,
en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av
tillämpliga lagar, regler, föreskrifter, riktlinjer med mera.
Den interna kontrollen ska genom att hålla fokus på osäkerheter och risker bidra till att
kvalitetssäkra de interna verksamhetsprocesserna på olika
områden.
Den interna kontrollen sker löpande under året. Detta är slutrapporten av de genomförda
kontrollmomenten under 2020.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - Uppföljning intern kontroll 2020.docx
2. Slutrapportering av intern kontroll 2020 för Mittskåne Vatten.pdf
_____
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Dnr VR 2021/57

§ 40 Mittskåne Vatten Investeringsbudget 2022
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunfullmäktige i Höörs kommun
besluta:
Godkänna investeringsbudget för Mittskåne Vatten, Höörs kommun, för 2022.

Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
1. Godkänna prioriterade investeringar för Höörs kommun 2022 som underlag till
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.

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.
Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 45,75 miljoner kronor varav 5,95 miljoner kronor
avser exploateringar.
Exempel på större projekt som budgeteras för 2022 är pott för förnyelse av ledningsnät 10
miljoner kronor, förnyelseledningsnät Snogeröd by 4,5 miljoner kronor, utbyggnad av
överföringsledning Ormanäs reningsverk - Maglehill 21 miljoner kronor samt exploatering
Holma 5 miljoner kronor.
Investeringsvolymen för året kommer att uppdateras för beslut på kommande
sammanträden beroende på hur projekten och ej planerade investeringar utvecklas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - Investeringsbudget 2022 Höör.docx
2. MSV Investeringsbudget 2022-2026 nämnden.pdf
3. Arbetsmaterial MSV Investeringsbudget 2022-2026 nämnden.pdf
_____
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Dnr VR 2021/84

§ 41 Mittskåne Vatten - Ekonomisk
uppföljning, jan-feb
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Månadsrapport för februari 2021 föreligger.

Beslutsunderlag
Månadsrapport 202102.pdf
_____
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§ 42 Mittskåne Vatten - Information om
vattenprov inom verksamhetsområde
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Muntlig information om vattenprov inom verksamhetsområde.
_____
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Dnr VR 2020/60

§ 43 Mittskåne Vatten - Egenkontroll
dagvattenanläggningar Hörby
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden besluta:
Ge ordförande Gunnar Sundström (L) i uppdrag efter en kommunikation mellan Mittskåne
Vatten och Astrid Lofs (SD) angående behov av egenkontrollen och vidare handläggning i
Miljö och Byggnämnden i Hörby, att överklaga föreläggande av inkommande av tidplan för
komplettering av egenkontrollprogram för dagvattenanläggningar i Hörby till Länsstyrelsen
i Skåne.

Ärendebeskrivning
Mittskåne Vatten har fått föreläggande från miljömyndigheten i Hörby gällande
komplettering av inlämnat egenkontrollprogram för dagvattenanläggningar i Hörby. De
begärda uppgifterna som VA-verksamheten ska komplettera med är omfattande. En
kostnad för att hämta in de begärda uppgifterna med tidplan har begärts in från konsult.
Till en kostnad på ca 453 000 kr kan begärd komplettering genomföras och vara klar
under hösten 2021. I kommuniceringsyttrandet inför beslutet har Mittskåne Vatten har
yrkat på att beslutet rivs upp och att en förnyad diskussion kan tas om omfattningen av
egenkontrollen för dagvattenanläggningarna. Inför en sådan diskussion behöver ett avtal
upprättas gällande ansvarsförhållandet mellan gata/park upprättas. I utkastet till
egenkontrollprogram finns ett förslag till ansvarsfördelning men denna är inte beslutad.
För att få vägledning i hur omfattande kravet på egenkontroll för denna typ av
anläggningar ska vara är förslaget att Mittskåne Vatten överklagar beslutet till
länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Delegationsbeslut egenkontrollprogram dagvattenanl. M-2017-572.pdf
3. DAGVATTENDAMMAR INVENTERING & EGENKONTROLL UTKAST.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-22

31 (35)

NÄMNDEN FÖR VA OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Dnr VR 2021/80

§ 44 Mittskåne Vatten - Verksamhetsområde
för allmänna vattentjänster Bosjökloster
1:802 - Höörs kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår Kommunfullmäktige i Höörs kommun
besluta:
Godkänna förslaget om utökningen av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för
fastigheten Bosjökloster 1:802 enligt bilagd fastighetsförteckning och bilagd karta.

Ärendebeskrivning
Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten i Höörs kommun innebär en utökning av
verksamhetsområdets omfattning och Mittskåne Vattens åtagande i tillhandahållande av
vattentjänster.
Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma det
verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas. De aktuella
vattentjänsterna är tillhandahållande av vatten samt bortledande av dagvatten gata,
dagvatten fastighet, vatten och spillvatten. Det kan finnas behov av olika vattentjänster
inom olika geografiska områden vilket gör att verksamhetsområdet för respektive
vattentjänst kan se olika ut.
Den aktuella fastigheten har delats och nybyggnation är planerad i närhet av befintligt
verksamhetsområde. Mittskåne Vatten bedömer att det går att ordna vattentjänster för
den aktuella fastigheten och utvidga befintligt verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. VB_ FW_vill ingå i verksamhetsområdet Bosjökloster 1 802 Höör.msg
3. Nytt VO Bosjökloster 1_802 översikt.pdf
4. Nytt VO Bosjökloster 1_802.pdf
_____
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Dnr VR 2021/83

§ 45 Mittskåne Vatten - Verksamhetsområde
för allmänna vattentjänster JularpSjunnerup - Höörs kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår Kommunfullmäktige i Höörs kommun
besluta:
1. Godkänna förslaget om utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten med
området Jularp, enligt bilagd fastighetsförteckning och karta.
2. Godkänna förslaget om utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten med
området Sjunnerup, enligt bilagd fastighetsförteckning och karta.

Ärendebeskrivning
Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma det
verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas. De aktuella
vattentjänsterna är tillhandahållande av vatten samt bortledande av dagvatten gata,
dagvatten fastighet och spillvatten. Det kan finnas behov av olika vattentjänster inom olika
geografiska områden vilket gör att verksamhetsområdet för respektive vattentjänst kan se
olika ut.
Förslag om utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten med området
Jularp samt Sjunnerup
Beslutsunderlag ses i bilagor 1,2 och 3
Mittskåne Vatten har i enlighet med beslutad VA-utbyggnadsplan, arbetat för att ansluta
särskilda områden som inte varit anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Jularp och
Sjunnerup som ligger strax norr om, ligger i angränsning till norra delen av Höör tätort
utgörs av totalt ca 150 fastigheter. Dessa bedöms vara i behov av kommunalt vatten och
avlopp enligt § 6 Vattentjänstlagen och därmed är kommunen skyldig att tillgodose detta
behov.
Gränsdragningen av föreslaget utbyggnadsområde har gjorts efter kartanalys och
platsbesök. En del av kartanalysen som grundar sig på GIS-underlag från Länsstyrelsen
visar risker beträffande små avlopp. Den visar tydligt att det finns en mycket stor risk för
enskilda vattentäkter inom området.
Miljöskyddsbedömning
Avrinning sker via Höörsån till Ringsjön. Området ligger till stora delar på genomsläppliga
isälvssediment. Inom stora delar av området är grundvattennivån mycket hög.
Miljöbelastningen måste med hänsyn till antalet fastigheter därför bedömas som stor.
Hälsoskyddsbedömning
Fastigheterna i området har egna vattentäkter. Området är kuperat vilket gör att enskilda
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avloppsanordningar är svåra att placera eftersom risk för förorening av intilliggande
vattentäkter är mycket stor.
Sammantaget gör detta att bedömningen görs att det finns ett behov av allmänna
vattentjänster.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Förslag till verksamhetsområde Jularp Sjunnerup.docx
3. Nytt Verksamhetsområde Sjunnerup.pdf
4. Nytt Verksamhetsområde Jularp.pdf
_____
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Dnr VR 2021/37

§ 46 Mittskåne Vatten - VA-plan för Hörby
kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår Kommunstyrelsen i Hörby kommun besluta:
Ge Mittskåne Vatten i uppdrag att ta fram en reviderad VA-plan för Hörby kommun.
Arbetet ska ske i samarbete med Hörby kommuns samhällsbyggnadsfunktion och föreslås
finansieras av skattemedel.

Ärendebeskrivning
Den antagna VA-planen för Hörby kommun för år 2017-2019 behöver revideras och
uppdateras.
Mittskåne Vatten har tidigare tagit fram en VA-plan med VA-översikt och investeringsplan
för åren 2017-2019. Förutsättningarna för VA-planen har ändrats sedan den antogs och
den behöver nu revideras och uppdateras utefter dessa nya förutsättningar.
Kommunen står inför stora investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. En strategisk
och långsiktig vatten- och avloppsplanering som omfattar både dricksvatten, spillvatten
och dagvatten är viktigt för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att
kostnadseffektivt möta de utmaningar som kommunen står inför. Att ta fram vatten- och
avloppsplaner i kommunerna är ett led i att uppnå god status i våra vattendrag utifrån
Vattendirektivet. Planen ska vara ett övergripande dokument som hanterar vatten och
avlopp i hela kommen, både inom och utom verksamhetsområdet.
Ny proposition om hållbara vattentjänster är på gång under våren 2021 som eventuellt
kommer ge ändrade förutsättningar för kommunens utbyggnadsplaner.
Då en vatten- och avloppsplan ska vara ett dokument som gäller hela kommunen är det
viktigt med den politiska förankringen. Enligt Havs och vattenmyndighetens
rekommendationer bör kommunstyrelsen besluta om framtagande av en vatten- och
avloppsplan.
Arbetet med planen bör vara förvaltningsövergripande och föreslås ske i samråd med
både politiker och tjänstemän med representation från kommunstyrelse,
samhällsbyggnadsnämnd, miljömyndighet och Mittskåne Vatten.
Exploateringar och utbyggnadsområden är kostnadsdrivande för såväl skattekollektivet
som VA-kollektivet och det är viktigt att det finns ett samförstånd och en långsiktig plan
över vad som ska prioriteras i utvecklingen av kommunens VA-infrastruktur och hur
finansiering ska ske.
Eftersom en VA-plan är av övergripande karaktär och gäller hela kommunens vatten- och
avloppsförsörjning bör projektet finansieras via kommunstyrelsen, som ägare till planen.
VA-planen ska innehålla en strategi för hur arbetet med VA-systemet i Hörby ska
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-22

35 (35)

NÄMNDEN FÖR VA OCH RÄDDNINGSTJÄNST

utvecklas, vilken investeringsnivå som behövs de närmaste åren och vilken effekt det får
på VA-taxan. Det bör också framgå av dokumentet om vissa delar ska kunna
skattefinansieras.
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