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Avtal om samverkan inom allmän VA-försörjning
genom gemensam nämnd
Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats:
Höörs kommun, org. nr. 212000-1116
Box 53, 243 21 Höör
Kontaktperson: kommundirektör Michael Andersson, 0413-28 160 michael.andersson@hoor.se
Hörby kommun, org. nr. 212000-1108
Ringsjövägen 4, 242 80 Hörby
Kontaktperson: kommundirektör Johan Eriksson, 0415-37 82 02
johan.eriksson@horby.se
1. Inledning
Hörby kommun och Höörs kommun har samverkat angående allmän VA-försörjning sedan 1 januari
2014. Samverkan har skett genom en gemensam nämnd, VA-GIS-nämnden.
Genom detta avtal överenskommer kommunerna om att fortsätta samverka om allmän VAförsörjning genom Mittskåne Vatten styrd av en gemensam nämnd. Avtalet som tecknades 2013
upphävs genom detta avtal.
2. Mittskåne Vattens uppdrag
Verksamheten ska bedrivas så att den uppfyller VA-huvudmannen ansvar enligt lagen (2006:412)
om allmänna vattentjänster, Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten,
Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot
dricksvattenanläggningar LIVSFS 2008:13, lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, säkerhetsskyddslagen
(1996:627) och skyddslagen (2010:305).
Uppgifter som ingår är:
 underhåll, utbyggnad och förvaltning av kommunernas allmänna vatten- och
avloppsanläggningar
 tillämpa Allmänna bestämmelser för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggning
(ABVA) och VA-taxa
 debitering av VA-avgifter.
3. Ledning och drift av Mittskåne Vatten
Nämndens arbete samordnas av ett administrativt stöd på kanslienheten i Höör. Nämnden har det
övergripande ansvaret för verksamheten.
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VA-chefen svarar för den dagliga driften, strategisk planering av verksamheterna och initiera,
bereda de beslut och rapporter nämnden behöver ta ställning till för att utöva sitt ansvar, samt
verkställa planer och beslut.
4. Värdkommun anställningsmyndighet och organisation
Höörs kommun är värdkommun och arbetsgivare för all personal. VA-chef tillsätts av Höörs
kommun efter samråd med Hörby kommun.
I syfte att säkerställa god hushållning och effektiv verksamheterna ska kommunerna
underlätta för samverkan mellan Mittskåne Vattens organisation och de andra
verksamheterna.
5. Nämndsledamöternas tillsättning, ansvar och arvodering.
Nämndens sammansättning, ansvarsområde och verksamhet regleras i reglementet som antas av
kommunfullmäktige i såväl Höörs kommun som Hörbys kommun.
VA-kollektivet som ledamot/ersättare representerar ska betala de arvoden och ersättningar som
uppdraget ger rätt till. Arvodering sker utifrån de regler som gäller för politiska uppdrag i respektive
kommun. Arvoden för presidieposterna, liksom övriga arvoden och ersättningar, ska betalas av den
kommun som ledamoten representerar för den del som avser VA-verksamheten.
6. Mål, budget, redovisning och fördelningsprinciper
Arbetsprocessen för mål, budget, delårsbokslut och årsredovisning ska följa värdkommunens
tidplan och arbetsprocess.
VA-chefen ska ta fram ett förslag till budget. Förslag till budget ska tillställas Hörbys kommun så
snart den beslutats av nämnden.
Redovisning av VA-verksamhetens ekonomi sker genom rapportmallar och redovisningsprinciper
fastställda av respektive kommunstyrelse (Höör 2017-06-07 KS §163 och Hörby 2017-10-16 KS §238).
Förändringar av redovisningsprinciper samt indirekta kostnader kräver beslut i respektive
kommunstyrelse.
De indirekta kostnaderna ska fördelas lika mellan kommunerna.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se
www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Hörbys kommun: Box 91 • 242 41 Hörby
Besöksadress: Ringsjövägen 4 • Hörby
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0415-378 000
kommun@horby.se
www.horby.se • www.facebook.com/horby.se

2018-09-26

Datum

Sida 3 (5)
Hörby KS 2018/289
Höör KSF 2018/369

7. Investeringar
Respektive kommun beslutar om gemensamma investeringar utifrån äskande från nämnden.
Kapitalkostnader för lös egendom som kommer båda kommunerna till nytta fördelas mellan
kommunerna lika mellan kommunerna. Värdkommunen står för investeringsmedel till lös egendom
utifrån äskande från nämnden.
Kapitalkostnader för gemensamma investeringar i fasta anläggningar fördelas utifrån nyttan för
respektive kommun. Fördelningen beslutas av respektive kommunstyrelse.
8. Samråd med kommunerna
Nämnden och VA-chefen ska arbeta för att skapa samsyn för det gemensamma uppdraget.
Presidiet tillsammans med verksamhetsansvariga ska årligen ha dialog med den politiska
styrgruppen för samverkan (dvs kommunstyrelsernas arbetsutskott) för att följa upp verksamheten,
dess kvalitet, nöjdhet och kostnaderna. Mötena diskuterar också nivån på den interna kontrollen
och verksamhetens regelefterlevnad.
Hörby kommun och Höörs kommun ska bjuda in nämnden eller VA-chefen till relevanta strategioch planeringsmöten.
9. Väsentliga förändringar i verksamheten
Verksamhetens eller dess förutsättningar förändras och på ett principiellt sätt ska frågan lyftas till
kommunfullmäktige i respektive kommun.
10. Informationstjänster
Informationstjänster och databaser som respektive kommun centralt äger eller äger rätt att nyttja
har även Mittskåne Vatten rätt att använda för sin verksamhets behov i den mån licenser och avtal
tillåter det.
11. Försäkring
Nämnden ansvarar för att personal och egendom inom nämndens verksamhetsområde är
försäkrade i nödvändig omfattning.
12. Förhållande till tredje man
Nämnden fattar beslut för Hörby och Höörs kommun och ingår avtal för båda kommunernas
räkning via värdkommunen. Höörs kommun har därför att hantera och svara för civilrättsliga krav
som en utomstående part kan komma att ställa på grund av avtal som nämnden ingått. Höörs
kommun har regressrätt mot Hörbys kommun i anledning av civilrättsliga krav som riktas mot Höörs
kommun.

13. Insyn i Mittskåne Vatten
Båda kommunerna får löpande insyn i Mittskåne Vattens verksamhet via månads-, tertial-, och
årsrapporter.
14. Arkiv
Nämnden är arkivansvarig för nämndens handlingar.
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Höörs kommun är medlem i Sydarkivera som är arkivmyndighet för elektroniska handlingar som
lämnas över för slutarkivering. Kommunstyrelsen i Höörs kommun är arkivmyndighet för analoga
handlingar som överlämnas för slutarkivering i enlighet med kommunens dokumenthanteringsplan.
15. Revision och ansvarsfrihet
Den gemensamma nämnden granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna.
Fråga om ansvarsfrihet ska prövas av kommunfullmäktige i var och en av samverkanskommunerna.
Det är dock enbart den kommun som valt ledamoten i fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan
besluta om entledigande av uppdraget.
16. Omförhandling
Om förutsättningarna för avtalet i någon av de samverkande kommunerna skulle väsentligt
förändras har berörd kommun rätt att påkalla omförhandling av detta avtal. Nya villkor träder i kraft
ett år därefter eller vid tidigare tidpunkt om parterna är överens.
17. Ytterligare parter
Vid en eventuell utökning med fler samarbetskommuner ska kommunerna i samförstånd besluta
om utökning samt villkoren för detta. Nämnden lägger förslag till kommunfullmäktige i de
samverkande kommunerna om att inkludera ytterligare part i samverkan. Nytt avtal ska då tas fram
och godkännas av samtliga deltagande kommuner.
Eventuella kostnader med att ansluta ytterligare part till nämnden bärs av den anslutande parten.
Avtalet får inte överlåtas.
18. Tvister
Tvist rörande tolkning, tillämpning eller giltighet av detta avtal ska i första hand lösas genom
förhandling mellan parterna. Om samförstånd ej kan nås ska tvist avgöras av allmän domstol.
19. Avtalets giltighet, uppsägning och verksamhetens avveckling
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2019 och tillsvidare under förutsättning att fullmäktige
i Höörs och Hörbys kommuner har godkänt avtalet genom beslut som vinner laga kraft.
Uppsägning av samarbetet ska vara skriftlig, beslutad av behörig företrädare för den part som
åberopar uppsägning samt ha kommit motparten tillhanda senaste 24 månader innan
mandatperiodens utgång. Avtalet upphör då att gälla vid mandatperiodens utgång.
I det fall en överenskommelse nås om att avbryta samarbetet och avveckla den gemensamma
nämnden fördelas tillgångar och avvecklingskostnader på samma sätt som kostnaderna för den
gemensamma nämndens verksamhet enligt punkt 6 och 7 ovan.
Höörs kommun är anställningsmyndighet och ansvarar för övertalig personal.
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Avvecklingen ska ledas av respektive kommuns kommunstyrelses arbetsutskott. En extern
utredningsresurs ska kunna anlitas i det fall arbetsutskotten finner det nödvändigt.
20. Utvärdering av avtal
Det är parternas ansvar att säkerställa att årlig utvärdering görs genom den politiska styrgruppens
försorg.
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.
För Höörs kommun

För Hörby kommun

Ort och datum

Ort och datum

Stefan Lissmark, kommunstyrelsens ordförande

Susanne Meijer, kommunstyrelsens ordförande

Ort och datum

Ort och datum

Michael Andersson, kommundirektör

Johan Eriksson, kommundirektör
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