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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2018/289

§ 384 Samverkansavtal vatten och avlopp
mellan Hörby kommun och Höörs
kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta:
– Avtalet om att fortsätta samverka inom allmän VA-försörjning
godkänns. Verksamheten ska fortsätta drivas genom en gemensam
nämnd där Höörs kommun är värdkommun
– Avtalet ersätter det samverkansavtal som tecknades 2013
– Ovanstående beslut gäller från och med 2019-01-01 under
förutsättning att båda kommunerna fattar likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet
Hörby och Höörs kommuner har samverkat inom allmän vatten-och
avloppsförsörjning (VA) sedan 1 januari 2014 genom en gemensam
nämnd (VA-GIS-nämnden). Avtalet om samverkan och inrättandet
av nämnden godkändes av kommunfullmäktige i Höörs kommun den
19 juni 2013, § 56, och kommunfullmäktige i Hörby kommun den 24
juni, § 80.
Kommunerna vill fortsätta samverka inom verksamhetsområdet på
det sätt som sker idag.
Däremot vill kommunerna att nämndens verksamhetsområde ska
förändras genom att:
– Ansvaret för geodata (GIS) flyttas från den gemensamma nämnden
till kommunstyrelsen i Höör.
– Ansvaret för räddningstjänst övergå från kommunstyrelsen i Höör
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och tekniska nämnden i Hörby till den gemensamma nämnden.
Beslut om detta fattades av kommunfullmäktige i Höörs kommun
den 29 augusti 2018 § 113 (KSF 2017/406). Hörbys
kommunfullmäktige hanterade frågan på sammanträdet i september
2018, då kommunfullmäktige i augusti beslutade om
minoritetsåterremiss i syfte att få säkerställt att den
avgiftsfinansierade verksamheten särskiljs från den
skattefinansierade.
Ett förslag på nytt samverkansavtal för VA-området har tagits fram.
Motivet till att ta fram ett nytt avtal är att det avtal om samverkan
som tecknades 2013 både reglerar samverkan inom VA och GIS. I det
nya förslaget till avtal har de delar som rör GIS (geodata) tagits bort
och lagts i ett separat avtal som kommer hanteras för sig. Även ett
samverkansavtal för räddningstjänsten kommer att tas fram.
Det nya förslaget till avtal följer också en annan avtalsmall än tidigare
avtal. Det gör att avtalet är omarbetat och innehåller några nya
rubriker.
I förslaget till avtal hänvisas till beslut om principer för
kostnadsfördelning och ekonomisk redovisning som fastställdes av
respektive kommunstyrelse (Höör 2017-06-07 KS §163 och Hörby
2017-10-16 KS §238).
Den politiska styrgruppen för samverkan beredde förslaget på avtal
på sitt sammanträde den 26 september 2018.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsens
arbetsutskott ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta: – Avtalet
om att fortsätta samverka inom allmän VA-försörjning godkänns.
Verksamheten ska fortsätta drivas genom en gemensam nämnd där
Höörs kommun är värdkommun godkänns – Avtalet ersätter det
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samverkansavtal som tecknades 2013 – Ovanstående beslut gäller
från och med 2019-01-01 under förutsättning att båda kommunerna
fattar likalydande beslut.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till
beslut och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med
detta.
Beslutsunderlag
– Tjänsteskrivelse
– Avtal om samverkan inom allmän VA-försörjning genom
gemensam nämnd
– Samverkansavtal mellan Hörby kommun och Höörs kommun
avseende VA/GIS nämnden i Höör och Hörby (2013)
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen i Höörs kommun
Politiska styrgruppen för samverkan
_____
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