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Kommunstyrelsen

Gemensam nämnd för VA och räddningstjänst
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Inrätta en gemensam nämnd med Hörby kommun för vatten, avlopp och
räddningstjänst. Höörs kommun är värdkommun.
2. Nämnden träder i kraft 1 januari 2019.
3. Godkänna reglementet för VA-räddningstjänstnämnden.
4. Kommunerna ska samverka i GIS frågor genom avtal där Höörs kommun är
värdkommun.
5. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att Hörby kommun fattar
likalydande beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunerna Hörby och Höör har beslutat att samverka i
räddningstjänstfrågor genom en gemensam nämnd. Respektive kommun antog i
december 2017 en avsiktsförklaring för denna samverkan.
Ursprungsförlaget var att räddningstjänsten skulle ingå i den gemensamma
nämnd som idag ansvarar för vatten, avlopp och GIS frågor. Utifrån ett
beredningsförfarande där dialog förts med förtroendevalda från båda
kommunerna den 5 april 2018, dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott
från respektive kommun den 14 maj 2018 och ett yttrande från VA-GIS
nämnden konstateras att
 GIS-frågorna rekommenderas drivas genom avtal kommunerna emellan
där det politiska ansvaret för avtalet ligger hos respektive
kommunstyrelse. Höörs kommun är värdkommun för verksamheten.
 Räddningstjänst och vatten och avlopp rekommenderas drivas som en
gemensam nämnd med Höörs kommun som värdkommun.
Detta förslag överlämnas nu till respektive kommuns fullmäktige för
ställningstagande. Ett reglemente för nämndens verksamhetsområde har
tagits fram som föreslås antas. Godkänner fullmäktige förslaget inleds
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en facklig förhandling i båda kommunerna. Vidare tas en ta en modell
fram för hur de ekonomiska kostnaderna ska fördelas.

Helena Sjöholm
Verksamhetsutvecklare
helena.sjoholm@hoor.se

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-04
Reglemente för VA-räddningstjänstnämnden, daterad 2018-06-04
Tjänsteskrivelse; Politisk styrform för verksamheterna VA,
räddningstjänst och GIS daterad 2018-05-07
Analys av politisk styrform för verksamheterna VA, räddningstjänst
och GIS, daterad 2018-05-07
Yttrande VA-GIS, daterad 2018-04-24

