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§ 49 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande utom Jonas Engman (SD), Alve Andersson (C) och
Håkan Jönsson (S). Jonas Engman (SD) ersätts av Astrid Lofs (SD) och Håkan Jönsson
(S) ersätts av Magnus Frostgård (C).
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 50 Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Föredragningslistan fastställs med ändringen att ett ärende ”Initiering av nya ärenden”
läggs till.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 51 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 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

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-31

6 (28)

NÄMNDEN FÖR VA OCH RÄDDNINGSTJÄNST

§ 52 Val av justerare och bestämmande av dag
och tid för protokollets justering
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
1. Gunnar Sundström (L) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset i Höör, kanslienheten, fredagen den 4
september 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
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 53 Mittskåne Vatten - Information - VA-plan
Höörs kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
VA-chef Magnus Brom och VA-strateg Malin Åberg informerar muntligen om VA-planens
pågående arbete för Höörs kommun.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VR 2020/158

§ 54 Mittskåne Vatten - Fulltofta
samfällighetsförening
Beslut
Vatten och räddningstjänstnämnden beslutar:
Vatten och räddningstjänstnämnden såsom VA-huvudman föreslår kommunstyrelsen i
Hörby kommun att kommunen inte ska ta över befintlig gemensamhetsanläggning i dess
nuvarande utformning och utifrån rådande avtal. Fulltofta samfällighetsförening torde
kunna lösa sin situation genom betalningsföreläggande i enlighet med rådande
lagstiftning.

Ärendebeskrivning
Fulltofta samfällighetsförening förvaltar en gemensamhetsanläggning innehållande
ledningsnät och pumpstation för vatten och spillvatten. Gemensamhetsanläggningen
omfattar 8 fastigheter och är idag ansluten till den allmänna anläggningen via avtal.
Anläggningen byggdes 2013. I husgruppen finns ytterligare en fastighet som tidigare
ingick i samfälligheten, men som numera har utgått.
Samfälligheten har en intern tvist som i sak handlar om svårigheter att driva in de avgifter
som finns beslutat i föreningen. Skrivelse från samfälligheten har inkommit till Mittskåne
Vatten med en förfrågan om möjligheterna till att låta Mittskåne Vatten ta över befintlig
anläggning och under vilka förutsättningar det kan ske.
Beslutat verksamhetsområde gränsar till området som samfälligheten betjänar. Avtal har
tecknats mellan Mittskåne Vatten och samfälligheten 2019-05-21, bilaga 1.
Enligt §6 Lagen om allmänna vattentjänster (LAV), ska kommunen fatta beslut om
kommunalt verksamhetsområde om det behövs för hälsan och/eller miljön. Enligt praxis
innebär det att det omfattar bebyggelse som ligger samlat i grupper om minst 20–30 hus.
Grunden i vattentjänstlagen är även att kommunen alltid ska ha rådighet över
anläggningen inom kommunalt verksamhetsområde, vilket innebär att
gemensamhetsanläggningar inte kan ingå i ett beslutat verksamhetsområde.
Gemensamhetsanläggningar kan dock vara avtalsanslutna till den allmänna
anläggningen, såsom samfällighetsföreningen i Fulltofta. En gemensamhetsanläggning
kan ha en egen reningsanläggning eller vara kopplat till det kommunala ledningsnätet.
Representanter från Mittskåne Vatten och Fulltofta samfällighetsförening träffades på
plats den 30 juni för att diskutera hur ärendet skulle hanteras och titta på delar av
anläggningen. Ytterligare dokumentation om anläggningen har skickats till Mittskåne
Vatten i form av ritning och uppgifter om pumpar och material etc.
För att få klarhet i det juridiska läget anlitades advokatfirman Lindahls som har levererat
ett PM om de juridiska förutsättningarna, bilaga 2.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Avtal Fulltofta.pdf
3. 2020-08-14 - PM va till Fulltofta.PDF
4. Fulltofta gem anl 200824.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VR 2020/265

§ 55 Mittskåne Vatten - Investeringsbudget
2021 och plan 2022-2025 Höörs kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår Kommunfullmäktiga i Höörs kommun
besluta:
1. Godkänna investeringsbudget för Mittskåne Vatten, Höörs kommun, för 2021.

Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
2. Godkänna prioriterade investeringar för Höörs kommun 2021 som underlag till
investeringsbudget för året.
3. 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 2021 uppgår till 50 miljoner kronor varav 7 miljoner kronor avser
exploateringar.
Exempel på större projekt som projekteras under 2021 är VA-försörjningen till
Maglehillsområdet, utredning åtgärder på gamla reningsverk samt åtgärder på Ormanäs
reningsverk och anslutande ledningar/anläggningar.
Investeringsvolymen för året kommer att uppdateras för beslut på kommande
sammanträden beroende på hur projekten och ej planerade investeringar utvecklas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - Investeringsbudget 2021 Höör.docx
2. Investeringsbudget Höör 2021.pdf
3. Investeringsbudget Höör 2021-2025.pdf
4. Arbetsmaterial - Investeringsplan Budget 2021 Höör till nämnden - 20200826.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VR 2020/265

§ 56 Mittskåne Vatten - Investeringsbudget
2021 och plan 2022-2025 Hörby kommun
Beslut
Vatten-och räddningstjänstnämnden föreslår Kommunfullmäktiga i Hörby kommun
besluta:
1. Godkänna investeringsbudget för Mittskåne Vatten, Hörby kommun, för 2021.

Vatten-och räddningstjänstnämnden beslutar:
2. Godkänner prioriterade investeringar för Hörby kommun 2021 som underlag till
investeringsbudget för året.
3. Ge VA-chefen i uppdrag att informera nämnden när omprioriteringar görs under året
och löpande lägga fram förändringar för beslut i nämnden.
Reservation mot beslutet
Astrid Lofs (SD) anmäler muntlig reservation.

Ärendebeskrivning
Under åren 2021-2025 kommer Mittskåne Vattens investeringsbehov att variera men i
genomsnitt ligga på cirka 40 miljoner kronor. Detta beror bland annat på variationer i
kompetensförsörjningen samt vilket skede större projekt är i.
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 42 miljoner kronor.
Exempel på större projekt som genomförs under 2021 är ledningsförnyelse Lybyledningen
(15 miljoner kronor) samt slamplatta Lyby reningsverk (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 2021 Hörby.docx
2. Investeringsbudget Hörby 2021.pdf
3. Investeringsbudget Hörby 2021-2025.pdf
4. Arbetsmaterial - Investeringsplan Budget 2021 Hörby till nämnden - 20200826.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 57 Mittskåne Vatten - VA-chefen informerar
Alve Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av informationspunkten
”Mål i domstol Gummastorp 1:37”.

Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om VA- verksamheten:
Mål i domstol Gummastorp 1:37
Målet har delats upp i två. Där Mark- och miljödomstolen i Växjö hanterar frågan om
anläggningsavgift medan frågan om ersättning för intrång på fastighet har flyttats till
Lunds Tingsrätt.
Organisationsförändring
Kommunstyrelsen i Hörby har fattat beslut om att tillsammans med Höörs kommun vidare
utreda juridiska och ekonomiska konsekvenser av de olika bolagsformer som ges av
utredaren som sen ska presenteras i kommunstyrelsen i december.
Liknande beslut ej fattat i Höörs kommun.
Covid-19-konsekvenser/Sjukfrånvaro
Pågående pandemi har inneburit förseningar i vissa projekt och vattenmätarbyten är
pausade. Dessa kommer troligen återupptas i höst på grund av utbyteskraven ska kunna
hållas. Många utbildningar har blivit inställda och det har blivit svårare att bibehålla/bygga
upp relationer med dem i organisationen som inte träffas fysiskt.
Sjukfrånvaron har under året varierat mellan 6,1 och 10,3 %. En medarbetare motsvarar
cirka 3,2%. Från kvartal 1 har 2 personer varit sjukskrivna på heltid och en på deltid.
Sjukskrivningarna beror inte på arbetet. Covid-19 har haft liten påverkan på
sjukfrånvaron.
Vattensituationen i kommunerna
Nivåerna har varit normala för säsongen. Vid några tillfällen har vi skickat sms om
återhållsam förbrukning i småbyarna. 8-9 augusti transporterat dricksvatten med tankbil
till Oderup och Killhult pga. hög förbrukning respektive läcka hos fastighetsägare.
Investeringsplan Ormanäs reningsverk
Reviderad investeringsplan kommer upp på kommande nämndsmöte på grund av
förändrade förutsättningar.
_____
Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 58 Mittskåne Vatten - Information
tvisteärende
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Ge ordförande Bengt Hedlund (SPI) och Va-chef Magnus Brom i uppdrag att teckna
överenskommelse med WSP och att denna redovisas på nästkommande nämndsmöte.

Ärendebeskrivning
VA-chef Magnus Brom informerar muntligen om tvisteärendet WSP.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VR 2019/332

§ 59 Mittskåne Vatten - Redovisning av beslut
som fattats med stöd av delegering
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
20200518-20200817.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VR 2020/263

§ 60 Mittskåne Vatten - Anmälan av
ordförandebeslut - VA-exploateringsavtal
och Överlåtelseavtal VA
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Ratificera bifogat ordförandebeslut.

Ärendebeskrivning
Förtydligande av standardavtal vid VA-exploateringar (bestående av VAexploateringsavtal och överlåtelseavtal) som beslutades av VA/GIS-nämnden 2016-05-24
§175, VA/GIS 2016/25.

Beslutsunderlag
1. Överlåtelseavtal VA-anläggning - ny.docx
2. VA-exploateringsavtal - ny.docx
3. Exploateringsuppdrag ordförandebeslut.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VR 2019/331

§ 61 Mittskåne Vatten - Anmälningar
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Lägga rapporteringen av anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Handlingar av viss vikt anmäls till nämnden för kännedom.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Anmälningar 20200517-20200817.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VR 2020/184

§ 62 Mittskåne Vatten - VA-taxa 2021 för Hörby
kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår Kommunfullmäktige i Hörby kommun
besluta:
1. Anläggningsavgifter samt text i VA-taxa behålls oförändrade.
2. Brukningsavgifterna förändras så att intäkten till VA-kollektivet ökar med 3,0 %.
Avsättning till investeringsfond under åren 2021-2025 görs för att finansiera framtida
vattenförsörjning.
3. Avsättningen ökar kubikmeteravgiften för vatten med 3,49 kr inkl. moms utöver
höjningen under punkt 2. Samt tillhörande uppdatering av taxeföreskrifter.
4. Förändringarna träder i kraft 1 januari 2021.

Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Mittskåne Vatten genomför effektiviseringar av befintlig verksamhet med i genomsnitt 1,5
% per år under åren 2021-2025.

Ärendebeskrivning
Mittskåne Vatten har arbetat fram en 10-årig investeringsplan för Hörby kommun. Det
finns ett stort investeringsbehov för att möta ökad befolkning och exploateringar samtidigt
som befintliga anläggningar behöver moderniseras och få ökad kapacitet precis som
ledningsnätet. I kommunen finns cirka 50 mil ledningsnät och ett 50-tal anläggningar. I
investeringsplanen finns endast med de större investeringar som är beslutade t ex
utbyggnader till befintliga områden samt förnyelse och kapacitetsökning av befintliga
ledningar och anläggningar. Kostnaden för ny vattenförsörjning är t ex inte med i
simulering av intäktsbehov eftersom den ännu inte är beslutad. Övergripande utredning
visar att investeringskostnaden kommer att vara i storleksordningen 25-100 miljoner
beroende på vilken lösning kommunen väljer.
Det framgår av simulering att behovet av ökade intäkter uppkommer främst på grund av
kapitalkostnader. Det vill säga som en konsekvens av investeringar. Under åren 20212024 ökar kapitalkostnaderna i intervallet mellan 12-36% per år. Övriga kostnader
bedöms enbart öka med 1,7% per år.
I lagen om allmänna vattentjänster finns väldigt begränsade möjligheter att göra
avsättning till framtida investeringar, se bifogat PM. Avsättning till framtida
vattenförsörjning bedöms uppfylla villkoren i lagen. Det föreslås därför att 2 000 tkr per år
avsätts under en femårsperiod. Avsättningen kommer att ge något lägre kapitalkostnader
framöver vilket ger ett lägre intäktsbehov när investeringen är färdigställd.
Justerande
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Simulerad procentuell justering av intäkter samt årsavgifter för en villa ansluten till vatten,
spillvatten och dagvatten som förbrukar 150 kbm/år enligt tabell (se tjänsteskrivelse).
Det bör tilläggas att under perioden juli 2019 till och med juli 2020 har
konsumentprisindex ökat med 0,5% medan anläggningsindex som bättre speglar
kostnadsutvecklingen i VA-verksamheten ökat med 1,0 %.
Detta ger effekten att den faktiska höjningen på grund av högre kapitalkostnader är 2%
under 2021 medan resterande höjning består av förmodad kostnadsutveckling samt
avsättning till investeringsfond.
Resultatet för VA-verksamheten ska, enligt vattentjänstlagen, balanseras inom en 3 års
period om verksamheten inte ska finansieras med skattemedel. Det samma gäller om för
höga avgifter tas ut, då behöver avgifterna sänkas för att balansera resultatet. Därav är
det viktigt att simulera utveckling av kostnader och intäkter. Hörbys VA-kollektiv har med
sig ett underskott på 2 400 tkr in i 2020. Enligt helårsprognosen kommer underskottet
vändas till ett överskott på 900 tkr vilket gör att kommande års intäktsökningar kan hållas
nere.
Befintlig verksamhet kommer att effektiviseras med motsvarande 1,5% i genomsnitt under
en femårsperiod. Detta är inte inkluderat i simuleringen och kommer ge något lägre
intäktsökningar kommande år.
I förslaget speglas även kostnaden för respektive vattentjänst avgifterna för densamma.
Effekten blir att avgifterna för vatten ökar något medan avgifterna för övriga vattentjänster
är lägre än 2020. Detta beror på att kostnaden för att producera och distribuera
dricksvatten ökat mer än för övriga tjänster.
Anläggningsavgifter och texten i VA-taxan lämnas i stort sätt oförändrad.
I bifogad VA-taxa för 2021 är förändringar markerade i gult. I tabell för brukningstaxa är
avgifter för 2021 gulmarkerade så att de kan jämföras mot 2020 års avgifter.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Tjänsteskrivelse - VA-taxa Hörby kommun 2021.docx
Va-taxa- För Hörby kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning - 2021.docx
PM Avsättning till investeringsfond.docx
PM VA taxa Hörby nya tabeller 20200824.pdf

_____
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Dnr VR 2020/262

§ 63 Mittskåne Vatten - VA-taxa 2021 för Höörs
kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår Kommunfullmäktige i Höör kommun besluta
att:
1. Återremittera lämnat förslag gällande förändringen av anläggningsavgiftens
konstruktion.
2. Brukningsavgifterna förändras så att intäkten till VA-kollektivet ökar med 13,9 %.
3. Avsättning till investeringsfond under åren 2021-2025 görs för att finansiera framtida
vattenförsörjning. Avsättningen ökar kubikmeteravgiften för vatten med 3,37 kr inkl. moms
utöver höjningen under punkt 2. Samt tillhörande uppdatering av taxeföreskrifter.
4. Förändringarna träder i kraft 1 januari 2021.

Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Mittskåne Vatten genomför effektiviseringar av befintlig verksamhet med i genomsnitt 1,5
% per år under åren 2021-2025.

Ärendebeskrivning
Uppdrag från kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen i Höörs kommun har i beslut 2019-03-12 (§38, KSF 2018/503) gett VRnämnden i uppdrag att arbeta med följande förändringar av VA-taxan:
Att taxan ska justeras så att 40% av kostnader tas ut på rörliga avgifter och 60% på fasta
senast i samband med taxan för 2022.Att se över definitioner på olika fastighetstyper,
deras kostnader i förhållande till faktiskt använd vattentjänst samt lämna förslag på
förändringar i 2021 års taxa för fastigheter över 1000 kvm byggnadsyta.Att återkomma
med en uppdaterad plan för utbyggnadstakt för beslut i kommunstyrelsen i senast i
december 2019.Att se över anläggningsavgifternas uppbyggnad i samband med taxa för
2021.
Förslag till förändringar av VA-taxa från 1 januari 2021
Mittskåne Vatten har arbetat fram en 10-årig investeringsplan för Höör kommun. Det finns
ett stort investeringsbehov för att möta ökad befolkning och exploateringar samtidigt som
befintliga anläggningar behöver moderniseras och få ökad kapacitet precis som
ledningsnätet. I kommunen finns cirka 50 mil ledningsnät och ett 50-tal anläggningar. I
investeringsplanen finns endast med de större investeringar som är beslutade t ex
utbyggnader till befintliga områden samt förnyelse och kapacitetsökning av befintliga
ledningar och anläggningar. Kostnaden för ny vattenförsörjning är t ex inte med i
Justerande
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simulering av intäktsbehov eftersom den ännu inte är beslutad. Övergripande utredning
visar att investeringskostnaden kommer att vara i storleksordningen 25-100 miljoner
beroende på vilken lösning kommunen väljer.
Det framgår av simulering att behovet av ökade intäkter uppkommer främst på grund av
kapitalkostnader. Det vill säga som en konsekvens av investeringar. Under åren 20212024 ökar kapitalkostnaderna i intervallet mellan 11-55 % per år. Övriga kostnader
bedöms minska med 0,6 % för 2021 och därefter öka med 1,5 % per år.
I lagen om allmänna vattentjänster finns väldigt begränsade möjligheter att göra
avsättning till framtida investeringar, se bifogat PM. Avsättning till framtida
vattenförsörjning bedöms uppfylla villkoren i lagen. Det föreslås därför att 2 000 tkr per år
avsätts under en femårsperiod. Avsättningen kommer att ge något lägre kapitalkostnader
framöver vilket ger ett lägre intäktsbehov när investeringen är färdigställd.
Simulerad procentuell justering av intäkter samt årsavgifter för en villa ansluten till vatten,
spillvatten och dagvatten som förbrukar 150 kbm/år enligt genomförd simulering framgår
av tabell (se tjänsteskrivelse).
Det bör tilläggas att under perioden juli 2019 till och med juli 2020 har
konsumentprisindex ökat med 0,5% medan anläggningsindex som bättre speglar
kostnadsutvecklingen i VA-verksamheten ökat med 1,0 %.
Detta tillsammans med sänkta driftkostnader med 0,6% ger effekten att intäktshöjningen
består enbart av ökade kapitalkostnader samt avsättning till investeringsfond.
Resultatet för VA-verksamheten ska, enligt vattentjänstlagen, balanseras inom en 3 års
period om verksamheten inte ska finansieras med skattemedel. Det samma gäller om för
höga avgifter tas ut, då behöver avgifterna sänkas för att balansera resultatet. Därav är
det viktigt att simulera utveckling av kostnader och intäkter. Höörs VA-kollektiv har med
sig ett underskott på 2 300 tkr in i 2020. Enligt helårsprognosen kommer underskottet öka
till ett underskott på 3 200 tkr under 2020 vilket ger ett behov av kraftiga intäktshöjningar i
början av simuleringsperioden för att uppnå utjämningskravet.
Befintlig verksamhet kommer att effektiviseras med motsvarande 1,5% i genomsnitt under
en femårsperiod. Detta är inte inkluderat i simuleringen och kommer göra att behovet av
intäktsökningar närmsta åren uteslutande beror på ökade kapitalkostnader.
I förslaget speglas även kostnaden för respektive vattentjänst mot avgifterna för
densamma. Det genomförs även en omjustering till att 40% av intäkterna kommer från
rörliga avgifter. Effekten blir att avgifterna för vatten och dagvatten fastighet ökar medan
avgifterna för övriga vattentjänster är lägre än 2020. Kubikmeteravgiften ökar dock för
både vatten och spillvatten.
I bifogad VA-taxa för 2021 är förändringar markerade i gult. I tabell för brukningstaxa är
avgifter för 2021 gulmarkerade så att de kan jämföras mot 2020 års avgifter.
Sammanfattning
- Brukningsavgifterna är justerade så att 40 % av intäkterna beräknas komma från
kubikmeteravgiften (inkluderar inte den rörliga avgiften som avsätts till investeringsfond).
- Mittskåne Vatten avvaktar förändring av definitioner av olika fastighetstyper och deras
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kostnader i förhållande till faktiskt använd vattentjänst för fastigheter över 1000 kvm
byggnadsyta till Svenskt Vatten gett ut sina nya riktlinjer kring utformning av VA-taxa.
Förslag till eventuella förändringar kan därefter arbetas in i VA-taxan för 2022, se även
PM Anläggningsavgift.
- Uppdaterad plan för utbyggnad av vatten och spillvatten kommer upp för beslut i
kommunstyrelsen i separat ärende i oktober 2020.
- Anläggningsavgifterna förändras genom en trappa för tomtyteavgift införs och att
tomtytan som ett enbostadshus, ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten, debiteras
för inte kan överstiga 3001 m2. Det innebär att den högsta anläggningsavgiften för ett
enbostadshus minskar med 23 960 kr inkl. moms.
Yrkanden
Stefan Liljenberg (SD) yrkar att punkten gällande förändringen av anläggningsavgiftens
konstruktion återremitteras.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och föreslår att ställa
förvaltningens förslag mot Stefan Liljenbergs (SD) förslag.
Ordföranden ställer Stefan Liljenberg (SD) yrkande mot förvaltningens förslag.
Vatten-och räddningstjänstnämnden godkänner följande beslutsordning:
JA = Bifall till förvaltningens förslag.
NEJ = Bifall till Stefan Liljenbergs (SD) yrkande om att återremittera första punkten
gällande anläggningsavgiften.
Omröstningen genomförs med handuppräckning och utfaller med att sex ledamöter röstar
NEJ vilket innebär att nämnden beslutar bifalla Stefan Liljenbergs (SD) förslag.
Följande ledamöter röstar NEJ: Bengt Hedlund (SPI), Gunnar Sundström (L), Astrid Lofs
(SD), Alve Andersson (C), Magnus Frostgård (C), Stefan Liljenberg (SD).
Ordförande ställer Stefan Liljenbergs (SD) tilläggsyrkande mot förvaltningens förslag och
finner att nämnden har beslutat i enlighet med Stefan Liljenbergs (SD) förslag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - VA-taxa Höör kommun 2021.docx
2. PM anläggningsavgift Höör.docx
3. PM Avsättning till investeringsfond.docx
4. PM VA taxa Höör 20200824 nya tabeller.pdf
5. VA-taxa - För Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - 2021.docx
_____
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Dnr VR 2020/243

§ 64 Mittskåne Vatten - Avgifter för
vattenkiosker
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
1. Fastställa föreslagna avgifter för nyttjande av vattenkiosk att gälla från 1 januari 2020.
2. Skicka beslutet för kännedom till kommunstyrelsen i Höör och Hörby kommun.

Ärendebeskrivning
För att skydda dricksvattnet i vårt ledningsnät kommer Mittskåne Vatten att låsa alla
brandposter och spolposter. Detta för att uppfylla Livsmedelsverkets föreskrifter om
åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar
(LIVSFS 2008:13). För att säkra vattentillgång för t ex byggföretag, asfaltläggare,
spolbilsföretag och kommunala verksamheter finns vattenkiosker. Dessa får tillgång till
tekniskt vatten d.v.s. där livsmedelskvalitet ej garanteras och kan själv hämta vatten
genom att använda en så kallad tagg. Det är dricksvatten som kommer in i
vattenkioskerna men eftersom vi inte kan garantera att den som hämtat vatten tidigare
har använt ren utrustning så kallar vi det för tekniskt vatten. En vattenkiosk har
installerade backventiler och återströmningsskydd, vilket förhindrar att smitta kan komma
in i ledningsnätet.
Det är även möjligt att hämta dricksvatten. För att kvalitén ska kunna garanteras kan
dricksvatten i större mängder endast hämtas med vår personal på plats. Det finns även
möjlighet, för de som på grund av bristande betalning fått vattnet avstängt, att hämta
mindre mängder dricksvatten utan kostnad.
Vattenkiosk finns i Höör på Terminalvägen och kommer under året att anläggas på
Verkstadsgatan i Hörby.
Iordningställandet av vattenkiosken i Höör har kostat i storleksordningen 850 tkr. Avgifter
bedöms täcka cirka 40 % av kapitalkostnaderna samt 100 % av administrativa kostnader
och tillsyn/underhåll. Resterande del finansieras som en säkerhetshöjande åtgärd. Då det
inte är lagstiftat att VA-kollektivet behöver tillhandahålla vattenkiosker behöver avgifterna
inte vara en del av respektive kommuns VA-taxa därav fattar nämnden beslut om
avgifterna.
Det är bara Mittskåne Vatten och Räddningstjänsten Skånemitt som får använda
brandposter/spolposter. Vid händelse av att någon annan tar vatten från dessa kommer
det att polisanmälas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - Avgifter för vattenkiosker.docx
2. Avgifter för vattenkiosker.docx
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-31

23 (28)

NÄMNDEN FÖR VA OCH RÄDDNINGSTJÄNST

_____
Dnr VR 2020/258

§ 65 Räddningstjänsten Skånemitt Ekonomisk uppföljning januari - juni 2020
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Anta den ekonomiska rapporten och lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
En ekonomisk rapport för räddningstjänstens verksamhet för januari - juni 2020 föreligger.

Beslutsunderlag
ekonomisk rapport räddningstjänsten, jan till juni 2020, 200813.pdf
_____
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Dnr VR 2019/865

§ 66 Räddningstjänsten Skånemitt - Intern
kontrollplan 2020 - återrapport
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Godkänna räddningstjänstens rapport och lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delrapporten redovisar förbättringar eller pågående förbättringar enligt de risker som har
identifierats för verksamheten under 2020.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse intern kontrollplan räddningstjänst 2020, delrapport.docx
2. Räddningstjänsten, intern kontrollplan, delrapport 2020.docx
_____
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Dnr VR 2020/182

§ 67 Räddningstjänsten Skånemitt Räddningschef informerar
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om räddningstjänstens verksamhet:
- Placering av ambulans i tätorten Höör
- Reviderat utredningsdirektiv för räddningstjänsten Skånemitts organisationsform
- Anslutning till Räddningscentral Syd – tidplan och nuläge
- Organisationsförändring krisberedskap, Hörby kommun
_____
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Dnr VR 2020/250

§ 68 Räddningstjänsten Skånemitt Redovisning av beslut som fattats med
stöd av delegering
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
Delegationsbeslut RTJ Skånemitt 200417-200710.pdf
_____
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Dnr VR 2020/250

§ 69 Räddningstjänsten Skånemitt Anmälningar
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Lägga rapporteringen av anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Handlingar av viss vikt anmäls till nämnden för kännedom.

Beslutsunderlag
Diarielista 2020-06-15 - 2020-07-20.pdf
_____
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Dnr VR 2020/269

§ 70 Initiering av nya ärenden
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Lämna initierat ärende till Mittskåne Vatten för beredning.

Ärendebeskrivning
Astrid Lofs (SD) initierar ärende angående rutin MSV-L006 Rutin för hantering
av analysresultat från enskilda vattentäkter inom Mittskåne Vattens verksamhetsområde.
Nämnden ar sen Mittskåne Vatten bildades 1 januari 2014 beslutat åtta rutiner som ett
stöd för tjänstepersonerna i att ha en effektiv och likvärdig behandling av kunder, denna
är en av dem.
Rutinerna behöver regelbundet uppdateras för att vara aktuella bland annat på grund av
att organisation, titlar och regelverk förändras.

Beslutsunderlag
Initiering av nytt ärende Astrid Lofs SD.pdf
_____
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