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RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNEMITT

Nämnden för VA och Räddningstjänst

Remiss – ändrad nämndstruktur för VA- och
Räddningstjänst.

Förslag till beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag
till remissvar samt översända densamma till kommunstyrelsernas arbetsutskott i Hörby
och Höör.

Ärendebeskrivning
Höör och Hörby kommuner samarbetar kring VA-verksamhet och Räddningstjänst. Vid
början av mandatperioden infördes en gemensam nämnd för att styra de bägge
verksamheterna. Under mandatperioden har den strategiska betydelsen av både VAverksamheten och Räddningstjänsten uppmärksammats. Båda verksamheterna står inför
stora utmaningar som kräver såväl viktiga strategiska beslut som stora investeringar.
Respektive kommuns politiska ledning har därför initierat ett förslag om att skapa en
nämnd per verksamhet för att förbereda verksamheterna på framtida förändringar och
samhällsutveckling. Förslaget innebär därmed ingen kritik mot den nuvarande
gemensamma nämndens funktionalitet eller beslutsförmåga inom sitt nuvarande
ansvarsområde.
Beredning enligt förslaget pågår och VA- och Räddningstjänstnämnden har getts tillfälle
att yttra sig över förslaget i dess nuvarande form. Därefter ska ärendet tas upp i
respektive kommuns kommunstyrelses arbetsutskott i april och därefter vidare till
respektive kommunfullmäktige för beslut i maj 2021.
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Nämnden har följande synpunkter och reflektioner angående förslagen till ny nämnds
struktur för räddningstjänst och VA.
Enligt föreliggande förslag ska dagens nämnd (6+6 ledamöter) ersättas med två nämnder
och en dubblering av antalet ledamöter vilket leder till en kostnadsökning i
verksamheterna som inte är budgeterad för innevarande år. De nya ledamöterna ska
också introduceras i respektive verksamhet vilket gjordes i samband med den då nya VRnämnden uppstart 2019. Att genomföra den föreslagna utökningen/förändringen vore
därför mer naturligt i samband med valet nästa år och den kommande mandatperioden.
Parallellt med det aktuella förslaget om ändrad nämndstruktur så drivs en utredning om
ändrad organisation t ex vad gäller bolagisering av MittSkåne vatten. Nämnden anser att
det kan vara klokt att invänta ett definitivt ställningstagande till hur kommunerna avser att
organisera verksamheterna innan man ändrar i den nuvarande nämndstrukturen. Ett
sådant beslut om den framtida organisation borde kunna ligga på bordet som en
förutsättning inför nästa mandatperiod.
Verksamheternas erfarenheter beträffande kommunernas samordning beträffande
budget- och ekonomifrågor visar på förbättringspotential. Detta behöver tillgodoses tex i
avtalet inskrivna avstämningsmöten kommundirektörer och ekonomichefer emellan för
avstämning av budgetförutsättningar och uppföljning av ekonomi. När och hur det ska
genomföras bör konkret och tydligt framgå i respektive samverkansavtal.
Samverkansavtal, räddningstjänstfrågor.
Avsnitt 3, verksamhetens ansvarsområde och uppgifter. Texten ”utarbetande av förslag till
handlingsprogram LEH för såväl förebyggande verksamhet som för räddningstjänsten”
ändras till ”utarbetande av förslag till styrande dokument för kommunernas
krisbredskapsplanering enligt anvisningar för användning av statlig ersättning för
kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar”. Några handlingsprogram enligt
LEH återfinns inte i vare sig gällande lagstiftning eller överenskommelser.
Bilaga1. Indirekta kostnader för Löneadministration och HR-stöd bör räknas upp till 2021 års
kostnader samt framgent indexuppräknas årligen.
I förslagen till ny nämnd för räddningstjänstfrågor benämns den nya nämnden omväxlande
som ”räddningstjänstnämnd” och ”räddningsnämnd”. Praxis i svensk förvaltning är att ange
kommunens nämnd för räddningstjänst såsom ”räddningsnämnd”.

Rolf Carlsson
Samhällsbyggnadschef

Per Björkman
Räddningschef
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Beslutsunderlag
Reglemente räddningstjänstnämnd FÖRSLAG 20210121
Samverkansavtal räddningstjänst FÖRSLAG 20210107
Reglemente VAnämnd FÖRSLAG20210121
SkrivelsekommunalrådVARäddningtsjänstnämnd
Reglemente VA räddningstjänst fastställd, nu gällande reglemente
Samverkansavtal vatten och avlopp – 20180926, nu gällande avtal
Räddningstjänsten och uppföljning av samverkan 200107
Slutrapport utredning Räddningstjänsten Skånemitt 201210

