PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-23

1 (2)

NÄMNDEN FÖR VA OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Dnr VR 2019/718

§ 18 Mittskåne Vatten - VR-nämndens ansvar
och behörighetsinskränkningar
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunstyrelsen i Höör att besluta att:
1. Nämnden själv har rådighet över anställningar inom nämndens verksamhetsområde.
2. Mittskåne Vatten själv får rådighet över sin ekonomihantering genom att ha egen
anställd ekonomikompetens.
3. Tillse att Mittskåne Vatten och Räddningstjänsten Skånes Mitt placeras under samma
övergripande chef i tjänstepersonsorganisationen.
VR-nämnden föreslår kommunstyrelsen i Höör och kommunstyrelsen i Hörby kommun att:
4. Utreda förändrad organisationsform för Mittskåne Vatten för att få bättre balans mellan
ansvar och befogenhet samt möjlighet att effektivisera bland annat ekonomihanteringen.

Ärendebeskrivning
Hörby kommun och Höörs kommun har samverkat angående allmän VA-försörjning sedan
1 januari 2014. Samverkan har skett genom en gemensam nämnd. Från den 1 januari
2019 har kommunerna utökat samarbetet genom att även integrera ansvaret för
räddningstjänst till VA-nämnden, numera i form av VA-räddningstjänst-nämnden (härefter
gemensam benämnt ”VR-nämnden”).

En genomgående problematik vad gäller VR-nämnden är att nämnden har ansvaret för
VA och räddningstjänst, samtidigt som dess behörighet vad gäller ekonomi huvudsakligen
beslutas av respektive kommun samt beträffande personalfrågor av Höörs kommun (se
rapport ” Initial bedömning av VR-nämndens ansvar och befogenheter”).
Det är av yttersta vikt att den gemensamma verksamheten drivs av nämnden och att
värdkommunen det vill säga Höörs kommun inte har möjlighet att påverka kvalité eller hur
verksamheten bedrivs enskilt utan den gemensamma nämndens medgivande. Annars
riskerar förtroendet för gemensamma verksamheter på sikt att påverkas negativt när det
inte är jämvikt i påverkansmöjlighet mellan de samverkande kommunerna.
Gemensam verksamhet mellan två kommuner behöver samverka lika mycket med båda
kommunerna och inte integreras tätare mot en kommun som då riskerar att ge
värdkommunen fördelar i samordning, projekthantering mm. Vilket är en risk med tanke
på att Mittskåne Vatten är en del av Samhällsbyggnadssektorn i Höörs kommun (se
rapport ” Initial bedömning av VR-nämndens ansvar och befogenheter”).
Enligt stycke 4.8 i reglementet ska nämnden ta initiativ till att uppdatera
kommunövergripande styrande dokument om de har anknytning till nämndens
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verksamhet vilket nämnden med denna utredning gör.
I framtagande av rapporten från Ahlquist Advokatbyrå har kanslichef i Höörs kommun och
VA-chef deltagit.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Bedömning av VR-nämndens ansvar och
behörighetsinskränkningar.docx
Initial bedömning av VR-nämndens ansvar och behörighetsinskränkningar 20190701.pdf1
Reglemente VA räddningstjänst fastställt 2018.pdf
Avtal om samverkan i räddningstjänstfrågor genom gemensam nämnd.pdf
Samverkansavtal Mittskåne Vatten 2018 (signerat).pdf
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