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§ 90 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande utom Jonas Engman (SD) 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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§ 91 Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Föredragningslistan fastställs med ändringen att punkt ”Mittskåne Vatten - Redovisning av
beslut som fattats med stöd av delegering” och ”Mittskåne Vatten - Anmälningar” utgår.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 92 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
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§ 93 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, fredag den 11 december
2020 kl. 13:00.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 94 Mittskåne Vatten - VA-chefen informerar
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om VA-verksamheten:
Nya projekt i Hörby och Höörs kommun.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VR 2020/357

§ 95 Mittskåne Vatten - Intern kontrollplan 2021
Beslut
Vatten- och räddningstjäntnämnden beslutar:
Godkänna förslaget till intern kontrollplan för år 2021 för Mittskåne Vatten samt skicka
över för kännedom till kommunstyrelsen i Hörby och Höörs kommun.

Ärendebeskrivning
Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens
kvalitet. I en offentlig organisation som Mittskåne Vatten skapar en god intern
kontroll förutsättningar för en effektiv användning av taxepengarna och en bra service till
abonnenter och andra intressenter.
Intern kontroll är en lagstadgad verksamhet som styrs av Kommunallagen. En väl
fungerande intern kontroll fungerar som ett skydd mot oberättigade misstankar mot såväl
förtroendevalda som tjänstemän. Intern kontroll handlar ytterst om att säkerställa att
grunduppdraget och de kommunala målen uppnås. Intern kontroll är ett hjälpmedel och
inte ett mål i sig.
För att underlätta arbetet med intern kontroll inom Mittskåne Vatten har en handbok
arbetats fram. Uppföljning av 2020 års arbete kommer redovisas ihop med årsrapporten i
enlighet med handboken.
Arbetet med intern kontroll för Mittskåne Vatten bedöms ta totalt 150-190 h i anspråk för
de som involveras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VR 2020/359

§ 96 Mittskåne Vatten - Uppföljning granskning
av VA-räddningstjänstnämnden (Revision)
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Godkänna förslag till svar till kommunrevisionen samt skicka vidare till respektive
kommuns revisorer.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Höörs kommun och Hörby kommun genomförde år 2018 en granskning av
dåvarande VA/GIS-nämnden där Höörs kommun är värdkommun. Granskningen visade
på brister främst i ansvarsfördelningen mellan kommunerna och den interna kontrollen.
På uppdrag av revisorerna i Hörby och Höör har PwC genomfört en uppföljande
granskning med fokus på vilka åtgärder som vidtagits utifrån tidigare lämnade
rekommendationer i tidigare granskning. Uppföljande svar till revisionen visas i kursiv stil
nedan.
Rekommendationerna som lämnades i granskningen var:
• förtydliga och formalisera Hörby kommuns roll i nämnden ytterligare. Detta är enligt vår
mening speciellt viktigt då det föreligger ett förslag om gemensam nämnd för VA och
räddningstjänst.
Revisionens förslag med en nämndsordförande från Hörby kommun har genomförts.
• upprätta riktlinjer för intern kontroll utifrån värdkommunens reglemente för intern
kontroll.
Intern kontrollplan för år 2020 togs fram under 2019 och arbete pågår med uppföljningen
av den. Flera av kontrollpunkterna föreslås kvarstå till kontrollplanen 2021 och har utökats
med en punkt om uppföljning av hur kostnaderna fördelas mellan Höör och Hörby.
• utveckla arbetet med den interna kontrollen genom att upprätta en riskanalys utifrån de
risker som föreligger i verksamheten. Tjänstepersoner med kännedom om verksamheten
bör involveras i arbetet med riskanalysen.
Nämnden fattade under 2019 beslut om kontrollplan för 2020. Arbete med uppföljning av
kontrollplanen sker och kommer vara klar innan årets slut. Under året har en controller
anställts på deltid i ett tidsbegränsat förordnande och fungerar som samordnare för
arbetet med intern kontroll. Tre medarbetare från olika delar av organisationen är med i
arbetet och granskar de kontrollpunkter som beslutats. Dessa kommer att redovisas i
samband med bokslutet för 2020.
• införa ett moment i den interna kontrollplanen för att säkerställa att fördelningen av
kostnaderna sker enligt gällande riktlinjer.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Genomfört.
• göra hanteringen av VA-redovisningen mindre sårbar genom att dokumentera rutiner för
redovisning och rapportering.
Arbete med rutinerna pågår. Vår controller har under året arbetat med att få bättre kontroll
över hur redovisning har skett i ekonomisystemet och gjort rättelser och aktiverat
investeringsmedel, mm. Under 2020 har arbete pågått med en ny projektstyrningsmodell
som innebär att styrning av resurser i form av personal och investeringsmedel kan ske på
ett bättre sätt. Det kommer inom ett par års tid ge effekt på bättre budgetläggning,
prognosuppföljning och därmed bättre genomförandegrad av beslutade
investeringsmedel. Det innebär dock en viss eftersläpning så den tydliga effekten av detta
kommer ses först om två till tre år. Projektstyrningen väntas ge bättre styrning av både
fördelning mellan kommunerna såväl som styrning mellan driftbudget och
investeringsbudget. Rutiner kring rapportering och redovisning behöver utarbetas i
samråd med nämnden.
För att uppnå en god prognosuppföljning och möjlighet till en god ekonomistyrning finns
önskemål från verksamheten att ekonomisystemet ger bättre möjligheter till uppföljning av
investeringsprojekt. Dessutom behöver rutinerna med att få nya projektnummer för
projekten i Hörby ses över för att få ett bättre flyt i projekthanteringen och därmed en
bättre genomförandegrad.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Missiv uppföljande granskning VA.pdf
3. Uppföljande granskning rapport.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VR 2020/269

§ 97 Mittskåne Vatten - Redovisning av rutiner
för vattenprov inom verksamhetsområde
för vatten
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Återremittera ärendet till Mittskåne Vatten med uppdrag att utreda ärendet och redovisa
det för nämnden på sammanträdet i januari 2021.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
2015-12-08 fastställdes och beslutades rutin MSV-L-006 Rutin för hantering av
analysresultat från enskilda vattentäkter inom Mittskåne Vattens verksamhetsområde av
VA-GIS-nämnden (bilaga 1). Rutinen har reviderats vid tre tillfällen.
2020-08-31 initierades ett ärende (bilaga 2) angående rutin MSV-L-006 Rutin för
hantering av analysresultat från enskilda vattentäkter inom Mittskåne Vattens
verksamhetsområde (bilaga 1). Ärendet yrkade på att kravet på provtagning av enskilda
vattentäkter, för privatpersoner ej verksamheter, skulle tas bort och därmed också rutinen
om provtagningar.
Mittskåne Vatten redovisade i tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-01 VR 2020/269 (bilaga
3), syftet med rutinen samt vad som föreligger rutinen och föreslog VR-nämnden att
beslutat att rubricerad rutin kvarstår oförändrad.
Under sammanträde 2020-10-12 beslutade nämnden för VA och Räddningstjänst, till följd
av ovanstående, att ge Mittskåne Vatten i uppdrag att nästa sammanträde redovisa för
nämnden det lagstöd som finns för att kräva analyser av privatpersoner för att slippa
anslutning (bilaga 4).
I denna tjänsteskrivelse avser Mittskåne Vatten fullfölja uppdraget om redovisning.
Redogörelse för frågan om vad det finns för lagstöd för att kräva analyser
(vattenprov) av privatpersoner för att slippa anslutning
Inom verksamhetsområde för allmänna vattentjänster är fastighetsägare skyldiga att
betala anläggningsavgift enligt §24 LAV.
En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän va-anläggning, om fastigheten 1.
finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och 2. med hänsyn till skyddet för
människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses
bättre på annat sätt.
Det är upp till fastighetsägaren att visa om behovet kan tillgodoses bättre på annat sätt. I
Mark- och Miljödomstolens dom i Mål M3530-19 (bilaga 5) kan man läsa att ”För
Justerande

Utdragsbestyrkande
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bedömningen av om ett vatten kan anses godtagbart som hushållsvatten eller inte har i
rättspraxis ledning hämtats från Livsmedelsverkets allmänna råd om enskild
dricksvattenförsörjning från mars 2015. Vatten som uppfyller kraven i dessa råd har
normalt godtagits för den vattenförsörjning som va-lagstiftningen avser”. Ett vattenprov
som är godkänt i enlighet med ovanstående krav är således ett sätt för fastighetsägaren
att visa på att behovet av vattentjänsten kan tillgodoses bättre på annat sätt, och
fastighetsägaren blir då inte avgiftsskyldig.
Mittskåne Vatten anser med grund i ovanstående att det finns lagstöd för att kräva
analyser (vattenprov) av privatpersoner för att fastighetsägaren ska ha möjlighet att skjuta
upp betalning av anläggningsavgift för vattentjänsten tillhandahållande av dricksvatten.
I den aktuella rutinen - MSV-L-006 Hantering av analysresultat från enskilda vattentäkter
inom Mittskåne Vattens verksamhetsområde, som beslutades av VA-nämnden xx-xx-xx,
står att ”För att visa att fastighetsägaren kan tillgodose sitt behov bättre genom sin egen
anläggning ska ett vattenprov tas vart 3 år och analysresultaten ska skickas till Mittskåne
Vatten. Påminnelse om att inkomma med analysresultat skickas ut av Mittskåne Vatten.”
Kravet på återkommande provtagning formulerades i samråd mellan kommunen och
jurister (specialiserade på bland annat lagstiftning som rör VA) och ansågs lämpligt att
tillägga i rutinen eftersom vattenkvaliteten i de enskilda vattentäkterna kan förändras över
tid. Specifika VA-domar som styrker återkommande provtagning har dock inte hittats.
Fortsatt hantering av frågan
Mittskåne Vatten ser att det finns en rättslig möjlighet till uppskov av anläggningsavgiften
för den allmänna dricksvattentjänsten, vilket möjliggörs genom den beslutade rutinen
MSV-L-006, men att denna möjlighet också ger konsekvenser. Vid uppskov av
anläggningsavgiften (och därmed uppskjuten anslutning till det kommunala nätet) ökar
dels risken för kvalitetsproblem eftersom ledningar dimensionerats för en förbrukning som
motsvarar inkoppling av samtliga fastigheter, dels minskar kostnadstäckningen för VAutbyggnadsprojekten.
Ett alternativ är att enbart inrätta verksamhetsområde för spillvatten och inte bygga ut
dricksvattennätet i samband med att spillvattennätet byggs ut. Detta är inte en optimal
lösning för VA-kollektivet eftersom samförläggning av vatten och spillvatten är mer
kostnadseffektivt och man använder resurser på ett mer optimerat vis. Ska vatten och
spillvattennätet byggas ut var för sig behöver man göra stora justeringar i taxan för att
uppnå kostnadstäckning. Det krävs också att kommunen kan visa att området i sin helhet
inte är ett §6 område för dricksvatten enligt LAV.
Då rutin MSV-L-006 i nuläget är gällande kommer denna fortsatt att användas som grund
för arbetet kring hantering av analysresultat från enskilda vattentäkter. Dock har
Mittskåne Vatten uppmärksammat att en del av den information som delges i samband
med begäran om vattenprov är missvisande och detta avser Mittskåne Vatten att åtgärda
omgående. Detta gäller bland annat följande:
Det måste tydliggöras att anledningen till att vattenprov begärs in är för att
fastighetsägaren ska kunna begära uppskov på anläggningsavgiften inte för att de måste
bevisa att deras enskilda dricksvattenförsörjning är lika bra som den kommunala för att få
lov att använda sitt enskilda vatten. (Man bör överväga att ändra namnet på rutinen så att
Justerande
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det ligger i linje med denna punkt).
Mittskåne Vatten kan aldrig kräva att en fastighetsägare ansluter till det kommunala nätet,
de kan bara kräva att anläggningsavgiften ska betalas. Fastighetsägare kan välja att
använda sitt eget vatten trots att anläggningsavgiften till Mittskåne Vatten är betald.
Det bör tydligt framgå, redan i ett tidigt skede av VA-utbyggnadsprocessen, att det
innebär en stor merkostnad för fastighetsägaren om man väljer att betala
anläggningsavgiften och koppla in de olika VA-tjänsterna vid olika tillfällen. Enligt VAtaxan ska Mittskåne Vatten ta ut en extra kostnad för etablering om inkoppling av de olika
vattentjänsterna inte sker vid samma tillfälle. Det innebär en merkostnad på 68 108 kr i
Höör och 65 507kr i Hörby (i dagens taxa) om fastighetsägaren inte kopplar in både
vatten och spill samtidigt. Detta för att det genererar extrakostander för VA-huvudmannen
när så sker.
Yrkanden
Astrid Lofs (SD) yrkar att nämnden bifaller:
1. Privatpersoner inte ska omfattas av krav på analyser för att slippa anslutas till
kommunalt vatten och därmed rutiner ändras.
2. Förvaltningen ändrar sina utskick och information till privatpersoner i enighet med
punkt ett.
3. Uppföljning görs efter två år.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse (002).docx
2. MSV-L-006 Rutin för hantering av analysresultat från enskilda vattentäkter inom
verksamhetsområde.pdf
3. Nämnden för VA och Räddningstjänst (2020-08-31 VR §70).doc
4. Tjänsteskrivelse - Initierat ärende angående rutin för hantering av analysresultat från
enskilda vattentäkter.docx
5. Nämnden för VA och Räddningstjänst (2020-10-12 VR §87).rtf
6. TRMVAX_2019_3530.pdf
7. Yrkande Astrid Lofs (SD).pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VR 2020/360

§ 98 Mittskåne Vatten - Utvidgning av
verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster Höörs kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunfullmäktige i Höörs kommun
besluta:
1. Godkänna förslaget om utökningen av verksamhetsområde för vatten för fastigheterna
Bosjökloster 1:181, Bosjökloster 1:213, Bosjökloster 1:83 och Bosjökloster 1:82 enligt
bilagd fastighetsförteckning och bilagda kartor.
2. Godkänna förslaget om utökningen av verksamhetsområde för spillvatten för Jularp
18:1 enligt bilagd fastighetsförteckning och bilagda kartor.
3. Godkänna förslaget om utökningen av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten
och dagvatten fastighet för fastighet Norra Rörum 8:66 enligt bilagd fastighetsförteckning
och bilagda kartor.
4. Godkänna förslaget om utökningen av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten,
dagvatten fastighet och dagvatten gata för fastigheterna Klyvaren 1, Klyvaren 2, Kaparen
1 och Kaparen 2 samt verksamhetsområde för dagvatten gata för fastighet Klyvaren 3 och
del av Sjunnerup 2:9.

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.
Förslag till utökning av verksamhetsområdet för vatten för fastigheterna Bosjökloster
1:181, Bosjökloster 1:213, Bosjökloster 1:83 och Bosjökloster 1:82
Beslutsunderlag ses i bilagor 1–3
Fastighetsägare på Lars Ols väg har informerat kommunen att flera (2 av 3) bebyggda
fastigheter, som i dagsläget inte ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten,
har förhöjda halter av kadmium i sitt dricksvatten. De uppmätta halterna av kadmium
överstiger gällande riktvärden – för en fastighetsägare är halterna mer än dubbla det
gällande riktvärdet. De höga halterna kadmium anses utgör en hälsofara för
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konsumenterna. Fastigheterna ligger i nära anslutning till befintligt verksamhetsområde
för dricksvatten och det finns goda tekniska möjligheter för inkoppling till det kommunala
dricksvattennätet.
Fastighetsägarna har kontaktats och getts möjlighet att lämna synpunkter kring eventuell
utökning av verksamhetsområdet (tidsfristen för att lämna synpunkter sattes till 3 veckor).
Enbart positiva synpunkter har inkommit.
Förslag till utökning av verksamhetsområdet för spillvatten för Jularp 18:1
Beslutsunderlag ses i bilagor 1 samt 4–5
Fastighet Jularp 18:1 är redan i dagsläget inkopplad till det kommunala spillvattennätet.
Befintligt verksamhetsområde för spillvatten täcker enbart en viss del av fastighet Jularp
18:1 och behöver utökas så att det omfattar hela fastigheten.
Förslag till utökning av verksamhetsområdet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten
fastighet för fastighet Norra Rörum 8:66
Beslutsunderlag ses i bilagor 1 samt 6–7
Fastighet Norra Rörum 8:66 är uppe för försäljning. Fastigheten ligger mitt inne i Norra
Rörum och omkringliggande fastigheter omfattas av verksamhetsområde för samtliga
vattentjänster. Eftersom fastigheten planeras för bebyggelse, och ligger inom
detaljplanelagt område, bör denna fastighet omfattas av verksamhetsområde för
dricksvatten och spillvatten. Då fastigheten är relativt liten och en stor andel av
fastigheten tillåts för bebyggelse - vilket gör att det relativa dagvattenflödet ökar och att
infiltrationsmöjligheterna är begränsade - bör fastigheten också ingå i
verksamhetsområdet för dagvatten fastighet. Fastigheten omfattas redan idag av
verksamhetsområde för dagvatten gata.
Förslag till utökning av verksamhetsområdet för dricksvatten, spillvatten, dagvatten
fastighet och dagvatten gata för fastigheterna Klyvaren 1, Klyvaren 2, Kaparen 1 och
Kaparen 2 samt verksamhetsområde för dagvatten gata för fastighet Klyvaren 3 och del
av fastighet Sjunnerup 2:9
Beslutsunderlag ses i bilagor 1 samt 8–9
Verksamhetsområde Nord södra delen omfattar fastigheterna Klyvaren 1, Klyvaren 2,
Klyvaren 3 samt Kaparen 1 och Kaparen 2. Området tillåts enligt detaljplan för
bebyggelse av verksamheter som inte är störande, som handel med skrymmande varor,
småindustri, lager och hantverk samt försäljning kopplad till verksamhet. Då fastigheterna
ligger inom detaljplanelagt område, och ämnas för bebyggelse, bör de omfattas av
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. Då fastigheterna är stora och/eller
stora delar av fastigheterna tillåts för hårdgjorda ytor samt bebyggelse bör de omfattas av
verksamhetsområde för dagvatten fastighet. Gatumarken som utgör tillfart till
fastigheterna avvattnas till det kommunala dagvattennätet och fastigheterna, samt den del
av fastighet Sjunnerup 2:9 som utgör vägområde till fastigheterna, bör således omfattas
av verksamhetsområde för dagvatten gata.

Beslutsunderlag
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1. Tjänsteskrivelse - Utökning av Verksamhetsområde.docx
2. Fastighetsförteckning utökning av verksamhetsområde.docx
3. Nytt VO Bosjökloster 1_181 mfl_översikt.pdf
4. Nytt VO Bosjökloster 1_181 mfl.pdf
5. Nytt VO Jularp 18_1_översikt.pdf
6. Nytt VO Jularp 18_1.pdf
7. Nytt VO Norra Rörum 8_66_översikt.pdf
8. Nytt VO Norra Rörum 8_66.pdf
9. Nytt VO Kaparen Klyvaren_översikt.pdf
10. Nytt VO Kaparen Klyvaren.pdf
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Dnr VR 2020/361

§ 99 Mittskåne Vatten - Utvidgning av
verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster Hörby kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunfullmäktige i Hörby kommun
besluta:
Godkänna förslaget om utökningen av verksamhetsområde för vatten, spillvatten,
dagvatten gata och dagvatten fastighet för fastigheter enligt bilagd fastighetsförteckning
och bilagda kartor.

Ärendebeskrivning
Förslag till nytt verksamhetsområde för samtliga vattentjänster i Hörby 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.
Förslag till utökning av verksamhetsområdet för vatten, spillvatten, dagvatten gata och
dagvatten fastighet för fastigheterna Häggenäs 21:55, Häggenäs 21:56, Häggenäs 21:57
Häggenäs 21:58, Häggenäs 21:59, Häggenäs 21:60, Häggenäs 21:61, Häggenäs 21:62,
Häggenäs 21:63 och Häggenäs 21:64 samt dagvatten gata för del av fastighet Häggenäs
21:7
Beslutsunderlag ses i bilagor 1–3
De aktuella fastigheterna ligger i södra Ludvigsborg är enligt detaljplan avsedda för
bostadsbebyggelse. Då fastigheterna är avsedda för bebyggelse bör de omfattas av
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. Då en relativt stor andel av
fastigheten tillåts för bebyggelse - vilket gör att det relativa dagvattenflödet ökar och att
infiltrationsmöjligheterna är begränsade - bör fastigheterna ingå i verksamhetsområdet för
dagvatten fastighet. Gatumarken som utgör tillfart till fastigheterna kommer avvattnas till
det allmänna VA-nätet och fastigheterna, samt del av fastighet Häggenäs 21:7 som utgör
vägområdet, bör således ingå i verksamhetsområdet för dagvatten gata.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - Utökning av Verksamhetsområde.docx
2. Fastighetsförteckning utökning av verksamhetsområde.docx
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3. Nytt VO Häggenäs 21_55 mfl_översikt.pdf
4. Nytt VO Häggenäs 21_55 mfl.pdf
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Dnr VR 2020/349

§ 100 Mittskåne Vatten - Avtal med MERAB
om behandling och mottagande av
externslam
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Ge VA-chef i uppdrag att teckna avtal med MERAB angående mottagning och behandling
av externslam efter överenskommelse om höjning av pris per brunn eller tank.

Ärendebeskrivning
MERAB är ansvarig att tömma trekammarbrunnar och slutna tankar (externslam) i Hörby
och Höörs kommun. Externslammet lämnas sedan på Lyby respektive Ormanäs
reningsverk för behandling. Mittskåne Vatten debiterar MERAB för avlämnad mängd.
Tidigare avtal löper ut vid årsskiftet. Med anledning av de kostnadsökningar som
Mittskåne Vatten har i verksamheten kommer priset att justeras upp efter dialog med
MERAB. En ökning motsvarande ett medelvärde av den beslutade taxeökningen har
kommunicerats till MERAB, dvs en ökning motsvarande 8,45%.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
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Dnr VR 2020/250

§ 101 Räddningstjänsten Skånemitt Redovisning av beslut som fattats med
stöd av delegering
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Lägga redovisningen av delegeringsbeslut 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 lämnad delegering. Vid dagens sammanträde
redovisas följande:
Delegationsbeslut RTJ Skånemitt 200810-201106.pdf, räddningstjänstens redovisning av
beslut tagna med stöd av delegering för augusti till november 2020.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut RTJ Skånemitt 200810-201106.pdf
_____
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Dnr VR 2020/250

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

Ärendebeskrivning
1. Diarielista 2020-09-14 - 2020-11-06.pdf, Diarielista för Räddningstjänsten Skånemitt
2020-09-14 - 2020-11-06.
2. Postlista 2020-09-14 - 2020-11-06.pdf, Postlista för Räddningstjänsten Skånemitt
2020-09-14 - 2020-11-06.

Beslutsunderlag
1. Diarielista 2020-09-14 - 2020-11-06.pdf
2. Postlista 2020-09-14 - 2020-11-06.pdf
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Dnr VR 2020/277

§ 103 Räddningstjänsten Skånemitt Reglemente – Krisledningsnämnd
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Anta reglemente för Höörs krisledningsnämnd.
2. Upphäva reglemente för krisledningsnämnd, antagen av kommunfullmäktige 2008-0827 § 63.

Ärendebeskrivning
Nämnden för VA och Räddningstjänst (nämnden) har av kommunfullmäktige getts
uppdraget att svara för de förberedande uppgifterna som kommunen har enligt lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH). Detta omfattar inte kommunstyrelsens (styrelsen)
ledningsansvar vid höjd beredskap eller krisledningsnämndens uppgifter och verksamhet
vid extraordinära händelseser.
Med anledning av ansvarsfördelningen mellan nämnden och styrelsen föreslås nämnden
yttra sig om det föreslagna reglementet innan det överlämnas till styrelsen för fortsatt
beredning.
Reglementet
Reglementet är en uppdatering av det reglemente som kommunfullmäktige antog den 27
augusti 2008. Reglementet behandlar krisledningsnämndens arbete vid extraordinära
händelser i fredstid, i händelse av höjd beredskap ansvara kommunstyrelsen för
ledningen av det civila försvar som kommunen ska bedriva. I övrigt har språket
moderniserats och formateringen har harmoniserats med styrelsens ordinarie reglemente.
På samma sätt har förvaltningens hantering harmoniserats genom att
dokumenthanteringen ska följa den ordinarie dokumenthanteringsplanen oavsett om ett
ansvarsområde överlämnats eller ej.
I det tidigare reglementet samt i kommunstyrelsens reglemente framgår det att det är
kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör krisledningsnämnd. Nämndens
sammansättning är en rent politisk fråga, förvaltningen gör dock bedömningen att en
diskussion kring nämndens sammansättning bör föregå ett beslut i frågan. Bilagt
tjänsteskrivelsen finns en kort beskrivning av för- och nackdelar med respektive lösning,
bilagan är inte uttömmande utan tvärt om kan det finnas flera argument för respektive
lösning.
I det tidigare reglementet har nämnden även en rad uppgifter av löpande karaktär som
kräver att nämnden sammanträder även när ingen extraordinär händelse inträffat. Detta
gäller till exempel att följa frågor av betydelse för nämnden och regelreformering inom
nämndens verksamhet. Denna typ av uppgifter föreslås istället övergå till nämnden för VA
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och Räddningstjänst som sedan tidigare har ansvar för förberedelserna inför en
extraordinär händelse.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. För- och Nackdelar.docx
3. Förslag - Reglemente för Höörs krisledningsnämnd.docx
4. klk_krisledningsnamndens_reglemente_20080827.pdf
_____
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Dnr VR 2019/736

§ 104 Räddningstjänsten Skånemitt - Prislista
2021 Höör och Hörby kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Fastställa den föreslagna indexregleringen av räddningstjänstens prislista för utbildningar
och tjänster.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänstens prislista uppdateras årligen beträffande tjänsternas innehåll samt en
indexreglering av priserna som följer kommunernas pris- och kostnadsutveckling.
Tjänsterna som regleras i prislistan utgörs av lokaluthyrning, utbildningar till allmänheten
samt tjänster som kan utföras i samband med släckhjälp till annan kommun.
Indexregleringen för 2021 föreslås till 2% för samtliga tjänster. I övrigt har inga
förändringar gjorts beträffande tjänsternas innehåll.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, Räddningstjänstens prislista 2021.docx
2. Prislista 2021 tjänster material mm, 201207.doc
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Dnr VR 2020/353

§ 105 Räddningstjänsten Skånemitt Ekonomisk månadsrapport
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Godkänna den ekonomiska uppföljningen samt skicka den vidare till kommunstyrelserna i
Höör och Hörby kommun.

Ärendebeskrivning
Månadsuppföljning till och med oktober 2020 föreligger.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, räddningstjänstens månadsrapportering, oktober 2020.docx
2. VR-räddningtjänst, skattefinansierade månadsuppföljning 202010 (002).docx
_____
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Dnr VR 2020/356

§ 106 Räddningstjänsten Skånemitt Indexering av Myndighetstaxa 2021,
Höörs kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
För Höör kommuns räkning fatta beslut om föreslagen indexreglering av taxa för
räddningstjänstens myndighetsutövning.

Ärendebeskrivning
Vatten- och räddningstjänstnämnden är tillståndsmyndighet enligt Lag om brandfarliga
och explosiva varor. Enligt lagstiftningen har kommunen rätt att ta ut avgifter för
myndighetsutövningen enligt dessa lagar. Nuvarande myndighetstaxa antogs av
fullmäktige för 2020. Vidare kan Vatten- och räddningstjänstnämnden besluta om årlig
indexreglering av grundbeloppet.
Grundbeloppet föreslås att räknas upp med 2,0% från och med 2021. Uppräkningen
bygger på räddningstjänstens förväntade kostnads- och prishöjningar under 2021 enligt
värdkommunen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, indexreglering av taxa för myndighetsutövning,
Räddningstjänsten.docx
2. Taxa myndighetsutövning 2021 Höörs kommun, indexreglering.doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2020-12-07

27 (29)

NÄMNDEN FÖR VA OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Dnr VR 2020/354

§ 107 Räddningstjänsten Skånemitt Tillsynsplan 2021
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Godkänna räddningstjänstens Tillsynsplanen för 2021 gällande Lag om skydd mot olyckor
samt Lag om brandfarliga och explosiva varor.

Ärendebeskrivning
Vatten- och räddningstjänstnämnden är tillsynsmyndighet för Lag om skydd mot olyckor
samt Lag om brandfarliga och explosiva varor i kommunerna Höör och Hörby. Nämnden
ska därför årligen fatta beslut om tillsynsverksamhetens planering, inriktning och
uppföljning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Tillsynsplan 2021 Räddningstjänsten.docx
2. Tillsynsplan 2021 Räddningstjänsten Skånemitt.docx
_____
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Dnr VR 2020/355

§ 108 Räddningstjänsten Skånemitt Verksamhetsplan med budget 2021
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Godkänna räddningstjänstens förslag till budget 2021 och VEP 2022-2023.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Skånemitt tar varje år fram en verksamhetsplan samt budget för
nästkommande år. Verksamhetsplanen anger de prioriteringar som ligger inom nämndens
ansvarsområde beträffande räddningstjänst, krisberedskap, civilt försvar samt säkerhet
och trygghet.
Föreliggande budget anger de resurser som verksamheten har att disponera för att
uppfylla lagstadgade krav på räddningstjänsten samt de mål som anges av respektive
kommunfullmäktige samt Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor. Kostnader
och intäkter (inklusive kommunbidrag) är presenterade i balans och bedöms motsvara de
behov som finns för att bedriva en effektiv verksamhet under 2021. Investeringsbehov
och kapitalkostnader beskrivs också i underlaget.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, budget 2021 samt VEP 2022 till 2023, räddningstjänsten.docx
2. Rtj nämndsbudget 2021 samt VEP 2022 till 2023.docx
_____
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Dnr VR 2020/182

§ 109 Räddningstjänsten Skånemitt Räddningschef informerar
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om räddningstjänstens verksamhet:
- Branden på stationen i Hörby, 201015.
- Organisationsutredning, räddningstjänsten.
- Förhandling SOS avtal.
- Presidiedag för räddningsnämnder.
_____
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