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Justerande
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§ 36	Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga beslutande ledamöter är närvarande.
_____



§ 37	Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Föredragningslistan fastställs med ändringen att ärendet Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Häggenäs 21:7 m fl, etapp 4 och 5, Hörby kommun (VR 2022/145) läggs till.
Yrkanden
Lars-Göran Ritmer (M) yrkar att ärendet Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Häggenäs 21:7 m fl, etapp 4 och 5, Hörby kommun (VR 2022/145) läggs till. 
Beslutsordning
Ordförande frågan om Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar i enlighet med förslaget till beslut samt hans eget yrkande och finner att Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar i enlighet med desamma.
_____



§ 38	Anmälan om jäv
Beslut
Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.
Ärendebeskrivning
Av regeringsformen (RF) framgår det att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Man får som ledamot, ersättare eller tjänsteman inte låta sig påverkas genom att ta hänsyn till det som är ovidkommande. Det är i första hand den jävige själv (ledamot/ersättare/tjänsteman) som ska anmäla jäv. Men nämnden kan på förslag från ordföranden eller någon ledamot avgöra frågan om jäv genom majoritetsbeslut.
En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Om nämnden inte har tillräckligt med ledamöter för att vara beslutsför så får den som jävet gäller delta i beslutet. Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.
Det finns olika slags jävssituationer som kan uppstå enligt kommunallag (2017:725)
6 kap 28 §. En förtroendevald är jävig, om
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående, (Sakägarjäv, Intressejäv)
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, Ställföreträdarjäv t.ex. förvaltare eller god man, firmatecknare)
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till, (Tillsynsjäv, drift och tillsyn får inte hanteras av samma personer)
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller (Ombudsjäv)
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv t.ex. beroendeförhållande till någon som direkt berörs av ärendet exempelvis anställningskontrakt, starkt ideellt engagemang, ledamot i bolagsstyrelse vid beslut i egna myndighetsärenden, vänskap, ovänskap etc.)
_____



§ 39	Val av justerare och bestämmande av dag och tid för protokollets justering
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
1. Stefan Liljenberg (SD) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset i Höör, kanslienheten, fredagen den 17 juni 2022 kl. 09:00.
Ärendebeskrivning
Förvaltningens förslag om protokollsjusterare bygger på en justeringslista. Syftet är att samtliga ordinarie ledamöter ska turas om att tjänstgörande som justerare.
I vanliga fall justeras protokollet på kansliet i Höörs kommunhus klockan 08:30 på fredagen efter mötet. 
_____


Dnr VR 2022/141
§ 40	Cybersäkerhet och utnämnande av dataskyddsombud
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Utse förbundsjurist Therese Jigsved till dataskyddsombud.
Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunstyrelsen har förvaltningen tagit fram förslag på nytt dataskyddsombud genom kommunalförbundet Sydarkivera. Samtidigt har Unikom uppmärksammat samtliga ägarkommuner på vikten av Cybersäkerhet. Förvaltningen har tillskapat en enhet som ska arbeta med digitaliserings- och IT-utveckling för att driva på förvaltningens arbete med digitalisering, se ärende om Ditigaliseringsstrategi. Det saknas dock tillräckliga resurser för att kunna genomföra det utvecklande arbete som krävs för en god cybersäkerhet vilket inkluderar informationssäkerhet och arbete enligt GDPR.
Därför föreslås en förstärkning som innebär att medel tillförs så att förbundsjurist Therese Jigsved, Sydarkivera, kan utses som dataskyddsombud och förvaltningen tillförs medel motsvarande en halvtid som aktivt kan samordna och driva det interna arbetet för cybersäkerhet. Ett dataskyddsombud är en typ av tillsynsfunktion och stödfunktion, dataskyddsombudet ersätter inte en intern organisation som arbetar med GDPR i verksamheterna.
Cybersäkerhet består av Informationssäkerhet och IT-säkerhet
Arbetet med cybersäkerhet handlar om hantering av interna och externa hot mot verksamhetskritiska informationstillgångar och IT-tjänster. God hantering uppnås genom ett strukturerat arbetssätt (styrmodell) för IT- och informationssäkerhetsaktiviteter. Som kommun krävs en högre grad av kontroll över vår IT- och informationssäkerhet än vad vi haft behov av tidigare. I en tid av digitalisering fungerar IT, teknik och data inte längre bara stödjande till verksamhetsprocesser, utan som drivare av dem. Misslyckande med att hantera IT- eller informationssäkerhetskrav kan få stora konsekvenser inte bara i de fall det utgör lagbrott (såsom GDPR), utan även i förlorat förtroende och tillit från våra medborgare. Hur allvarliga konsekvenserna blir beror till stor grad på hur bra man organiserat arbetet med sin cybersäkerhet, det vill säga IT- och informationssäkerhet.
Ett strukturerat förhållningssätt till IT- och informationssäkerhet innebär att ha kunskap om:
-  IT-infrastruktur och applikationer (hårdvara och mjukvara) - förstå vilka av dessa som är kritiska och därmed särskilt skyddsvärda
- Informationstillgångar - förstå var de finns och vilken information som är känslig/kritisk och därmed särskilt värdefull
Baserat på förståelsen lokaliseras risker. Det handlar inte nödvändigtvis om att ta itu med alla risker, utan att göra ett välgrundat urval av vilka risker som ska hanteras, hur man gör det och vem som är ansvarig.
Informationssäkerhetsansvarigs ansvarsuppgifter, se bildspel om cybersäkerhet.
Dataskyddsombudets ansvarsuppgifter, se bildspel om information om DSO-tjänsten och Rapport om Sydarkiveras anslutande tjänster.
_____


Dnr VR 2022/133
§ 41	Mittskånevatten - Ekonomisk uppföljning januari-april Mittskånevatten
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar: 
Godkänna Mittskåne Vattens ekonomiska uppföljning för perioden januari-april samt översända rapporten till Kommunstyrelsen i Hörby kommun och Höör kommun. 
Ärendebeskrivning
Mittskåne Vatten sammanställer fyra månadsrapporten per år för respektive kommuns VA-kollektiv. Den ekonomiska uppföljningen för april månad visar ett överskott för Mittskåne Vatten Hörby. Prognosen visar att resultatet beräknas till 3 292 tkr totalt för året (jämfört med budgeterat 3 298 tkr). Även Mittskåne Vatten Höörs resultat visar överskott för perioden. Prognosen visar att resultatet beräknas bli 2 317 tkr totalt för året (jämfört med budgeterat 2 298 tkr). 
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse månadsrapport Mittskåne Vatten april 2022.docx.pdf
2. Månadsrapport april.pdf
3. Investeringsredovisning april.pdf
_____


Dnr VR 2021/57
§ 42	Mittskånevatten - Budget samt investeringsbudget 2022 Mittskånevatten
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige i Höörs kommun besluta:
1. Omfördelning av 8 400 tkr från 2023 års investeringsbudget. Omfördelningen äskas för att möjliggöra slutförande av projekt 9725 Överföring Ormanäs ARV- Maglehill redan under innevarande år.
2. Godkänna Mittskåne vattens förslag till omfördelning av budget för respektive kategori i investeringsbudget 2022 för Höörs kommun enligt tabell 2.
3. Ett ramtillskott på 2 050 tkr görs till investeringsbudget 2022.
Ärendebeskrivning
På förfrågan (VR 2021/57) har en översyn av investeringsbudgeten för Mittskåne vatten, Höörs kommun för 2022 genomförts. Beslutad investeringsbudget presenteras i Tabell 1 i tjänsteskrivelsen, kolumn 3 ”Budget 2022”.
Vid genomgång av prognosen för 2022 identifierades att prognosen för de inplanerade projekten avviker från den beslutade budgeten för respektive kategori, samt att den totala prognosen överstiger den beslutade investeringsbudgeten för 2022, se Tabell 1 i tjänsteskrivelsen.
Därtill har upphandlingen av det största projektet inom kategorin ”Utbyggnad överföringsledning”, projekt 9725 Överföringsledning Ormanäs ARV-Maglehill, avslutats. I detta projekt kommer entreprenören enligt anbud ha möjlighet att slutföra hela projektet redan under 2022 istället för under 2023 som ursprungligen planerat, vilket medför ett behov av att omfördela budget från 2023 till 2022.
Sammanfattningsvis innebär detta ett behov av att lyfta följande punkter till vatten- och räddningstjänstnämnden:
1. Äskning av omfördelning från 2023 års investeringsbudget till 2022 års investeringsbudget
2. Äskning av ramtillskott för 2022 års investeringsbudget
3. Omfördelning av budget för respektive kategori i investeringsbudget 2022
Respektive punkt redogörs för utförligare under avsnitten nedan. 
Omfördelning av investeringsbudget från år 2023 till 2022
Det största projektet inom kategorin ”Utbyggnad överföringsledning” utgörs av projekt 9725 Överföringsledning Ormanäs ARV-Maglehill. Upphandling av entreprenör blev färdig nu i april 2022 och vinnande anbud lämnades in av entreprenören FASAB. I förfrågningsunderlaget hade Mittskåne vatten uppskattat tiden för genomförande fram till våren 2023, men entreprenören angav i sitt anbud att de har möjlighet att avsluta projektet redan under 2022, se Tidplan och Betalningsplan i bifogat underlag. Total budget för projektet ligger på 30 000 tkr (inkl. 20% osäkerhet). 
De ekonomiska konsekvenserna av en tidigareläggning av projektets avslut avspeglas i prognosen som redovisas i Tabell 1. Den nya tidplanen medför ett behov av att omfördela 8 500 tkr från investeringsbudgeten för 2023 till investeringsbudgeten för 2022. En riskanalys har genomförts för att identifiera vilka risker som föreligger avseende den nya tids-och betalningsplanen. Slutsatsen från riskanalysen är att det bedöms sannolikt att entreprenören har möjlighet att avsluta projektet redan 2022. Samtliga tillstånd som krävs för projektet har redan erhållits. Den största identifierade risken är komponentbristen på marknaden som kan medföra försenade leveranser av framförallt pumpstationer. Åtgärder för att minska denna risk har vidtagits av entreprenör genom att i god tid lägga de beställningar av material som krävs. 
Risken att projektet blir dyrare än budgeterat är framförallt den prisökning som pågår på marknaden. Enligt entreprenör ska lämnad budget inkludera prisökningar då de redan köpt in rörmaterial så att priset redan är låst.
Utökning av 2022 års investeringsbudget
Vid genomgång av prognosen för 2022 identifierades att prognosen för de inplanerade projekten överstiger den beslutade investeringsbudgeten för 2022, se Tabell 1 i tjänsteskrivelsen. Redogörelse för samtliga inplanerade projekt inom respektive kategori samt budget för respektive projekt bifogas i underlag ” Investeringsredovisning 2022”.
Prognosen som presenteras i Tabell 1 har tagits fram utifrån en genomgång med respektive projektansvarig där status i förhållande till tidplan, personella resurser och risker har bedömts. Utifrån denna genomgång har det bedömts att projekten kommit relativt långt och att det är rimligt att de kommer att genomföras i år. Samtliga projekt är redan upphandlade eller planerade att avropas via befintliga ramavtal. Samtidigt måste det dock kommenteras att nuvarande situation i vår omvärld gör prognosen svårbedömd då den påverkas av framförallt leveranstider.
Utifrån bedömningen vill dock Mittskåne Vattens avisera om att det lutar åt att om projekten flyter på enligt plan kommer det att saknas 2 050 tkr i slutet av året (utöver de 8 500 tkr som behöver omfördelas från 2023 för projekt 9725). En uppföljning av prognosen kommer att redovisas vid nästa mötestillfälle för VR-nämnden i augusti.
Omfördelning mellan kategorier
Utöver behovet att äska omfördelning från 2023 till 2022 och utökning av investeringsbudgeten för 2022, finns det även ett behov av att omfördela investeringsmedel mellan kategorierna angivna i Tabell 1 i tjänsteskrivelsen.
För följande kategorier identifierades att prognosen översteg tilldelad budget:
	Övergripande investeringar (Scada, Säkerhetshöjande åtgärder, Digitala vattenmätare) - prognos för kategorin ligger över budget, 4 100 tkr i förhållande till budgeterade 3 200 tkr.
	Utbyggnad ytterområde - prognos för kategorin ligger över budget, 6 630 tkr i förhållande till budgeterade 5 000 tkr.
	Förnyelse reningsverk och pumpstationer – prognos för kategorin 3 800 tkr i förhållande till budgeterade 1 000 tkr.
	Förnyelse vattenverk och täkter – prognos 870 tkr, 0 kr budgeterade.
	Exploateringar 6 500 tkr i förhållande till budgeterade 5 950t kr.

För följande kategori identifierades att prognosen understeg tilldelad budget:
	Förnyelse ledningsnät - prognos för kategorin ligger under budget, 9 800 tkr i förhållande till 14 500 tkr.

Därmed föreslås en omfördelning mellan kategorierna enligt Tabell 2. Budgeten i Tabell 2 är även utökad med 8 500 tkr + 2 050 tkr enligt ovanstående äskning.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) yrkar att beslutssatserna ändras så att det framgår att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige, efter behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordförande frågar om Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar i enlighet med förslaget till beslut med ändringen föreslagen av Stefan Lissmark (S) och finner att vatten- och räddningstjänsten beslutar i enlighet med desamma. 
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse genomgång av budget 2022.docx
2. Investeringsredovisning 2022.xlsx
3. Betalningsplan Projekt 9725 Överföringsledning Ormanäs.pdf
4. Tidplan Projekt 9725 Överföringsledning Ormanäs.pdf
_____


Dnr VR 2022/115
§ 43	Mittskåne Vatten - Vattenskyddsområde Önneköp
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige i Hörby kommun besluta: 
Godkänna att ansökan om vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Önneköps vattentäkt skickas till Länsstyrelsen i Skåne för fastställande.
Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Befintligt skyddsområde och tillhörande skyddsbestämmelser beslutades av Länsstyrelsen 1971. Skyddsområdets utbredning och föreskrifternas utformning bedöms som bristfälliga och föråldrade och är inte anpassade till befintlig lagstiftning (Miljöbalken), ej heller till prognoser för framtida uttagsförhållanden och dagens markanvändning. Mittskåne Vatten har tillsammans med WSP i Malmö därför tagit fram ett nytt förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten i Önneköp. Inför ansökan har Mittskåne Vatten haft samråd med Länsstyrelsen samt ställt ut förslaget och haft ett dialogmöte där berörda kunnat ge sina synpunkter i tidigt skede. Frågorna vid dialogmötet kretsade bland annat kring det framtida vattenbehovet från vattentäkten samt vilka uttagsmängder som legat till grund för avgränsningen av vattenskyddsområdet. Även de efterföljande skriftliga synpunkterna gällde främst avgränsningen av skyddsområdet kopplat till framtida vattenuttag. Inkomna synpunkter har arbetats in i ansökningshandlingarna.
Syfte med vattenskyddsområde
Vatten är världens viktigaste livsmedel och rent vatten kan således räknas som en av våra allra viktigaste naturresurser. Syftet med vattenskyddet är skydda vattentillgången, som i detta fall utgör en grundvattentäkt i Önneköp, för framtiden och bibehålla en god vattenkvalitet ur ett flergenerationsperspektiv.
Vattenskyddsområdet ska skydda vattenförekomsten mot sådan verksamhet som kan medföra risk för förorening. Skyddet skall minska risken för såväl punktvisa föroreningsrisker som diffusa utsläppskällor.
Bakgrund
Bifogat huvuddokument med tillhörande bilagor utgör underlag för ett uppgraderat skydd för Önneköps vattentäkt. Havs- och vattenmyndighetens vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden, rapport 2021:4, har använts vid framtagandet. Vattentäkten i Önneköp försörjer i huvudsak Önneköps samhälle med dricksvatten. Antalet abonnenter uppgår till 83 stycken, motsvarande 183 personer enligt folkbokföringsregistret (2021). Vattentäkten utgörs av en bergborrad brunn. För vattenuttaget finns ett tillstånd (dom M1718-05) vilket medger ett totalt årligt uttag på 35 000 m3/år, maximalt 115 m3/dygn. Det finns ingen reservvattentäkt.
Mittskåne Vattens intention är att det nya vattenskyddsområdet ska beslutas av Länsstyrelsen i Skåne län och att de meddelar de nya föreskrifterna som ska gälla för området. Eftersom Länsstyrelsen fastställer vattenskyddsområdet har dom därmed tillsynen över skyddsföreskrifterna enligt 2 kap 8§ miljötillsynsförordningen (2011:13). Tillsynen kan överlåtas till kommunen om kommunen ansöker om det, vilket Miljö- och byggnämnden har för avsikt att göra.
Tidigt samråd har hållits med Länsstyrelsen och Mittskåne Vatten har även ställt ut förslaget på hemsidan och haft ett dialogmöte där berörda kunnat ge sina synpunkter i tidigt skede. Såväl samråd som dialogmöte föranledde justeringar av förslaget. Länsstyrelsen skickar ut förslaget i den slutliga ansökan till berörda myndigheter, fastighetsägare och övriga intressenter på formell remiss innan fastställande. Justeringar av såväl skyddsområde som skyddsföreskrifter kan därför bli aktuellt innan Länsstyrelsen fattar beslut.
Lagstöd
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten, Direktiv 2000/60/EG (artikel 4), ska mänsklig förorening av grundvatten förebyggas och begränsas. I Vattenmyndigheternas förvaltningsplan 2016-2021 för södra Östersjöns vattendistrikt identifieras Önneköps vattenskyddsområde som ett vattenskyddsområde som behöver revideras. Att bibehålla ett ”grundvatten av god kvalitet” ingår dessutom som övergripande mål bland de 15 nationella miljömål som beslutats av Sveriges Riksdag. I 7 kap i Miljöbalken (1998:808) finns bestämmelser om inrättande av vattenskyddsområde. Enligt 21 § får ett mark- eller vattenområde förklaras som vattenskyddsområde till skydd för yt- eller grundvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt och enligt 22 § får föreskrifter meddelas om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse ansökan om vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Önneköps vattentäkt.docx
2. Huvuddokument Förslag till vattenskyddsområde 220505.pdf
3. Bilaga 1 Riskinventeringstabell 220505.pdf
4. Bilaga 2 Riskinventerinsgkarta 220505.pdf
5. Bilaga 3 Riskanalys 220505.pdf
6. Bilaga 4 Karta förslag skyddsområde 220505.pdf
7. Bilaga 5 Förslag skyddsföreskrifter 220505.pdf
8. Bilaga 6 Motiverings skyddsföreskrifter 220505.pdf
9. Bilaga 7 Parametrar utvidgad kontroll 220505.pdf
_____


Dnr VR 2022/2
§ 44	Mittskåne Vatten - VA-chefen informerar
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
VA-chefen informerar om aktuella frågor: 
1. Personal – rekryteringar och vakanser
2. Vattensituationen inför sommaren
3. Ny vattentäkt
4. VA-plan Hörby
5. Revidering av VA-plan Höör
6. Förstudie Ormanäs ARV
7. Scada
8. VA-taxan – plan framåt
_____


Dnr VR 2022/4
§ 45	Mittskåne Vatten - Rapportering av beslut tagna med stöd av delegering
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar: 
Redovisningen av beslut tagna med stöd av delegering godkänns och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegeringen. Vid dagens sammanträde redovisas följande:
Delegationsbeslut 2022-03-08 - 2022-05-24. 
_____


Dnr VR 2022/3
§ 46	Mittskånevatten - Anmälningsärende Mittskåne Vatten 2022
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Lunds TR T 2703-20 Aktbil 95.pdf
2. MOA_RÖ_220404.pdf
3. Kommunfullmäktige 2022-03-28 (2022-03-28 KF § 32).pdf
4. Antagande_RÖ_Granskningsutlåtande_201028.pdf
5. Kommunstyrelsen 2022-05-03 (2022-05-03 KS §89).doc
6. Tjänsteskrivelse belastningsprognos Ormanäs avloppsreningsverk_2022-04-01.docx.pdf
7. Belastningsprognos för ett framtida Ormanäs avloppsreningsverk.docx.pdf
8. Kommunstyrelsen 2022-05-03 (2022-05-03 KS §90).doc
9. Tjänsteskrivelse uppdrag till VR nämnden gällande reviderad VA plan.docx.pdf
10. Minnesanteckning VA workshop 2022-03-01 (1).pdf
11. Kommunfullmäktige 2022-04-06 (2022-04-06 KF §29).doc.pdf
12. Dom.pdf
13. Svar och yttrande.pdf
14. Dom 210528 M4497-19.pdf
15. Svar och yttrande.pdf
16. Underrättelse.pdf
17. Yttrande från motpart Elleholm 2.pdf
_____


Dnr VR 2022/125
§ 47	Räddningstjänsten Skånemitt - Ekonomisk uppföljning januari - april
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Godkänna räddningstjänstens ekonomiska uppföljning för perioden januari-april samt översända rapporten till Kommunstyrelsen i Hörby och Höör kommun.
Ärendebeskrivning
Räddningstjänstens resultat visar ett överskott 193 tkr för perioden. Helårsprognosen för räddningstjänsten bedöms gå mot budget.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse , ekonomisk uppföljning jan till april, räddningstjänsten 2022.docx
2. VR-RTJ skattef. Månadsuppföljning APR.docx
_____


Dnr VR 2021/235
§ 48	Räddningstjänsten Skånemitt - Omfördelning av investeringsbudget 2022
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Godkänna räddningstjänstens förslag enligt figur två i ärendebeskrivningen i tjänsteskrivelsen, till omfördelning av investeringsbudget 2022 avseende Höörs kommun.
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Skånemitt är kommunerna Hörby och Höörs gemensamma räddningstjänst via en gemensam räddningsnämnd sedan januari 2019. Organisationen har en gemensam driftsbudget för personal och verksamhet som budgeteras gemensamt. Fordon och inventarier ägs dock fortfarande av respektive kommun och respektive investeringsbudget budgeteras och redovisas utifrån kommuntillhörighet. Vatten- och räddningstjänstnämnden äger frågan att under innevarande budgetår omfördela investeringsmedel inom gällande ram med hänsyn till organisationens utveckling och behov.
Investeringsbudget för räddningstjänstens del i Höörs kommun beslutades av vatten- och räddningstjänstnämnden i december 2021 enligt figur ett i tjänsteskrivelsen.
Kostnader för fordon och materiel är volatila, det vill säga att de förändras över tid beroende på tillgång, marknad, inflation samt sedan i februari också Ukrainakonflikten. Räddningstjänstens behov har också förändrats sedan december utifrån den förmåga organisationen har idag och framöver.
Införskaffande av ett nytt fordon till Yttre befälsfunktionen bedöms bli dyrare än vad som tidigare kalkylerats på grund av komponentbrist samt teknikuppgraderingar för räddningsledningsfunktioner.
Personalens skydds- och stationskläder är ekonomiskt avskrivna och slitna beträffande såväl funktion som material. På grund av branden och dess efterverkningar har nödvändiga investeringar inte kunnat göras och medel behöver frigöras för att införskaffa ny beklädnad till samtlig personal.  
Planeringsförutsättningarna för ett ersättningsfordon till station Rolsberga har förändrats sedan investeringsbehovet fastställdes för fyra år sedan. Tillkommande krav för fordonet är ökad vattenkapacitet, viss terrängförmåga samt förbättrad arbetsmiljö på större vägar (E22). Därmed bedöms stationens förmåga öka samtidigt som en bredare begagnat-marknad öppnas med ett större utbud av kostnadseffektiva fordon (läs: lägre kostnad). Vidare skapar det ett ekonomiskt utrymme för omfördelning till andra prioriterade projekt.  
I figur två i tjänsteskrivelsen redovisas ett förslag till omfördelning, inom beslutad ram, utifrån räddningstjänstens reviderade behov och kostnadsbedömningar.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse omfördelning av investeringsbudget 2022. 220602.docx
_____


Dnr VR 2022/136
§ 49	Räddningstjänsten Skånemitt - Budget samt investeringsbudget 2023 samt VEP 2024-2025, räddningstjänsten
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Godkänna räddningstjänstens inriktningsförslag till investeringsbudget 2023 och VEP 2024-2027.
Ärendebeskrivning
Vatten- och räddningstjänstnämnden arbetar varje år fram en driftsbudget samt investeringsbudget för kommande år i dialog med kommunerna Hörby och Höör. Investeringsbudget tas fram under våren och driftsbudget under hösten för att slutligt antas i vatten- och räddningstjänstnämnden senast i december månad. Samtidigt beslutar vatten- och räddningstjänstnämnden också om en verksamhetsplan samt intern kontrollplan kopplat till de ekonomiska förutsättningarna som anges i drifts- och investeringsbudget.
Drifts och investeringsbudget ska slutligen antas i respektive kommuns fullmäktige.
Ett förslag till investeringsbudget har arbetats fram för 2023 samt perioden 2024-27 utifrån räddningstjänstens behov samt i dialog med kommunerna Hörby och Höör.
Förslaget bedöms att ligga i linje med de behov som finns för att upprätthålla och utveckla räddningstjänstens förmåga framöver utifrån kända förutsättningar.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, investeringsbudget 2023 och VEP 2024 till 2024, räddningstjänsten 220602.docx
2. Rtj investeringsbudget 2023 och VEP 2024-2027. 220601.docx
_____


Dnr VR 2022/130
§ 50	Initiativärende vatten- och räddningstjänstnämnden ”Räddningstjänstens omorganisation” - Stefan Lissmark (S)
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
1. Uppdra åt räddningschefen att fördjupa utredningen för Hörby kommun enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby, 2022-01-04 § 8, dnr KS 2020/174,
2. Uppdra åt räddningschefen att fördjupa utredningen för Höörs kommun enligt det politiska initiativ som framlagts av Stefan Lissmark (S), 2022-05-16 samt
3. Lägga särskild vikt vid räddningstjänstens förmåga under höjd beredskap i den fördjupade utredningen.
Ärendebeskrivning
Den politiska styrgruppen för samverkan (Höör, Hörby) gav i december 2020 kommundirektörerna i uppdrag att utreda förutsättningar och behov av att förstärka räddningstjänstens operativa bemanning. Utredningen genomfördes av räddningschefen som återrapporterade uppdraget i juni 2021 till den politiska styrgruppen samt till vatten- och räddningstjänstnämnden i augusti. Vatten- och räddningstjänstnämnden översände ärendet till kommunstyrelsen i Hörby och Höör utan eget ställningstagande i december 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Hörby besvarade ärendet den 4 januari i år och gav vatten- och räddningstjänstnämnden i uppdrag att ytterligare konkretisera förslagen till förstärkt operativ bemanning enligt utredningen inklusive tidplan för genomförande, samt ytterligare bedöma kostnadsfrågan.
Vidare beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att den planerade nya brandstationen i Hörby tätort ska anpassas för heltidsanställd utryckningspersonal.  
Kommunstyrelsen i Höör besvarade nämndens ärende den 22 mars och beslutade att lägga utredningen om räddningstjänstens operativa bemanning till handlingarna. Beslutet ställdes mot två yrkanden samt en inlämnad reservation.
Stefan Lissmark (S), från Höör, har därefter lagt fram ett politiskt initiativärende ”Räddningstjänstens omorganisation” den 16 maj i syfte att utreda förslag på etappvis genomförande av den vision som föreslogs i utredningen ”Räddningstjänstens operativa bemanning”.
Sedan utredningen genomfördes våren 2021 har Totalförsvarets och räddningstjänstens förmåga att lösa sina uppgifter under höjd beredskap omvärderats och prioriterats upp med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget i omvärlden. Det civila försvaret är under omdaning och omstrukturering samtidigt som en stor ökning av statliga medel för civilt försvar kan förväntas redan i år samt den kommande perioden fram till och med 2025. Den framtida personalförsörjningen är och kommer att vara en kritisk faktor för räddningstjänstens förmåga under höjd beredskap, bland annat beroende på tillkommande uppgifter för räddningstjänsten under höjd beredskap, avsaknad av civilpliktig personal samt avsaknad av heltidsanställd utryckningspersonal.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Rtj operativa bemanning politiskt initiativärende.docx
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-04 (2022-01-04 KSAU §8).rtf
3. Kommunstyrelsen 2022-03-22 (2022-03-22 KS §68).docx
4. Reservation KS 2022-03-22 § 68 Stefan Lissmark (S).pdf
5. Räddningstjästen.pdf
6. Räddningstjänstens operativa bemanning fördjupad utredning 210608.pdf
_____


Dnr VR 2020/182
§ 51	Räddningstjänsten Skånemitt - Räddningschef informerar 
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Räddningschefen informerar om aktuella frågor:
1. Medarbetarundersökning 2022, resultat Staben
2. Insikt 2021, resultat Höör
3. Uppföljning IVPA-avtal (jan-maj)
4. Brandstation, Hörby (finansiering, projektering, placering)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse , Räddningschefen informerar 220613.docx
_____


Dnr VR 2022/1
§ 52	Räddningstjänsten Skånemitt - Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Redovisningen av beslut tagna med stöd av delegering godkänns och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegeringen. Vid dagens sammanträde redovisas följande:
Delegationsbeslut RTJ Skånemitt 220304 - 220524.xlsx, Räddningstjänsten Skånemitts redovisning av beslut tagna med stöd av delegering för perioden 2022-03-04 - 2022-05-24
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut RTJ Skånemitt 220304-220524.xlsx
_____


Dnr VR 2021/72
§ 53	Räddningstjänsten Skånemitt - Anmälningar  
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar: 
Anmälningarna läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2022-04-25 (2022-04-25 KF §63).doc
2. Kommunfullmäktiges presidium förslag till beslut 2022-04-21.docx
3. Bilaga 2 Sakkunnigas granskning av årsredovisning.pdf
4. Bilaga 3 Sakkunnigas granskning av god ekonomisk hushållning.pdf
5. Bilaga 4 Granskningsrapport Hörbybostäder AB.pdf
6. Bilaga 4 Revisionsberättelse Hörbybostäder AB.pdf
7. Bilaga 5 Granskningsrapport Hörby Kommuns Industrifastigheter AB .pdf
8. Bilaga 5 Revisionsberättelse Hörby Kommuns Industrifastigheter AB .pdf
9. Bilaga 7 Granskningsrapport Fjärilsbacken Holding AB.pdf
10. Bilaga 8 Granskningsrapport Mellanskånes Renhållnings AB.pdf
11. MOA_SÖ_220518.pdf
12. Kommunfullmäktige 2022-04-25 (2022-04-25 KF §65).pdf
13. Diarielista 2022-02-14 - 2022-05-17.xlsx
_____


