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Tekniska nämnden
Dnr TN 2018/210

§ 93 Yttrande remiss av reglemente för VA,
räddningstjänst och GIS
Beslut
Tekniska nämnden godkänner yttrandet som sitt eget och överlämnar
det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Avsiktsförklaring har tagits mellan Hörby och Höör för att samverka i
räddningsfrågor genom en gemensam nämnd. Ursprungstanken har
varit att samverkan sker i en gemensam nämnd bestående av VA,
räddningstjänst och GIS.
Ett förslag till reglemente för denna nämnd har tagits fram. Förslaget
remitteras till tekniska nämnden för yttrande senast 2018-05-28.
Under arbetet med reglementet har även förslag på följande
organisationsformer lämnats:
a. VA-GIS och räddningstjänst
b. Räddningstjänst/GIS i en gemensam nämnd och VA i egen
c. Räddningstjänst som egen nämnd
d. Samverkansnämnd där flera olika verksamheter läggs
Tekniska nämnden har fått uppdraget att yttra sig angående
reglemente för en gemensam nämnd som hanterar VA,
räddningstjänst och GIS (VARG) och följande yttrande föreslås
Reglemente
Det råder otydlighet kring hur nämndens verksamheter ska
organiseras då fyra olika förslag presenteras i remissen. Detta gör det
svårt att ta ställning till reglementet.
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Dock bör ett reglemente vara kort och koncist, följa

SKL:s

rekommen-dationer samt endast innehålla nödvändig formalia. Det
vill säga nämndens uppgifter, allmänna bestämmelser och politisk
styrning. Förslaget till reglemente är i flera delar otydligt och
motsägelsefullt. Det behöver förtydligas hur rapportering till
värdkommun och den andra kommunen ska genomföras och med
vilken frekvens. Främst så att båda kommunerna får ta del av
likvärdig information och har samma påverkansmöjlighet på de
gemensamma verksamheterna.

Politisk styrform
Nämndstrukturen bör utformas så att VA-kollektivet och
skattekollektivets verksamheter skiljs åt även på nämndnivå. Detta för
att få en tydlighet mot medborgare/kunder; att de olika kollektivens
ekonomi inte riskerar att sammanblandas och att intressekonflikter
inte uppstår, vilket skulle kunna påverka medborgarnas/kundernas
förtroende för verksamheterna negativt. Räddningstjänsten har även
viss tillsyn på VA-verksamheten, direkt motverkande ekonomisk
intressen finns mellan organisationerna (kring brandposter) och
samordningsvinster mellan organisationerna på tjänstemannanivå
saknas.
GIS bör framöver bli en central funktion för båda kommunerna som
lyder direkt under respektive kommunstyrelse. GIS har i princip inga
beslutsärenden utöver budget, bokslut etc vilket gör att styrning via
nämnd inte är nödvändigt. GIS-funktion bör istället hanteras

via

avtal som köp av tjänst från Höörs kommun.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden godkänna yttrandet och överlämnar det till
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kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-11, § 195.
Förslag till reglemente för VA, räddningstjänst och GIS – Reglemente
för
VARG 180406.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen i Hörby kommun
Kommundirektören
_____
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