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Justerande
Utdragsbestyrkande




§ 1	Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att nämnden är beslutsför med fyra beslutande ledamöter närvarande. 
_____



§ 2	Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Föredragningslistan fastställs.
_____



§ 3	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.)
_____



§ 4	Val av justerare och bestämmande av dag och tid för protokollets justering
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
1. Gunnar Sundström (L) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset i Höör, kanslienheten, fredagen den 
21 januari 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 2020/182
§ 5	Räddningstjänsten Skånemitt - Räddningschef informerar 
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Räddningschefen informerar om aktuella frågor:
1. Brand i byggnad, Ugglarps AB Hörby (211220).
2. Nytt avtal med Region Skåne, sjukvårdslarm.
3. Preliminär Insatsstatistik 2021, räddningstjänsten.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, Räddningschefen informerar 220117.docx
_____


Dnr VR 2022/6
§ 6	Räddningstjänsten Skånemitt - Resultat från årlig enkät, systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive handlingsplan
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nämnden svarar, enligt sitt reglemente (4.11), för att ge medarbetarna i räddningstjänsten en god arbetsmiljö. Bland annat anges att nämnden ska se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten årligen följs upp.   
Räddningschefen informerar om resultatet från den årliga enkäten angående det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 inklusive handlingsplan. Enkäten och handlingsplanen är upprättade i samverkan med skyddsombud och fackliga företrädare. Även om snittresultatet på 4,6 (max 5,0) indikerar ett högt värde är ett fortsatt förbättringsarbete nödvändigt i syfte att uppnå en säker och trygg arbetsplats. 
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, resultat från årlig enkät. SAM 2021 Räddningstjänsten 220110.docx
2. Resultat från årlig enkät, SAM inklusive handlingsplan. Räddningstjänsten 2021.docx
_____


Dnr VR 2021/13
§ 7	Räddningstjänsten Skånemitt - Återrapportering av intern kontrollplan 2021
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Årsrapporten om intern kontroll 2021 godkänns och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Räddningstjänstens interna kontrollplan för 2021 omfattade tre granskningsområden som särskilt har granskats i syfte att säkra en ändamålsenlig verksamhet under året.
Sammanfattningsvis har två av tre granskningsområden riskreducerats under året. Ett riskområde är oförändrat och är därför medtaget i kontrollplanen för 2022 för fortsatt arbete. 
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2021, årsrapport Räddningstjänsten.docx
2. Räddningstjänsten, intern kontrollplan 2021 Årsrapport.docx
_____


Dnr VR 2021/72
§ 8	Räddningstjänsten Skånemitt - Anmälningar  
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2021-11-09 (2021-11-09 KSAU §277).doc.pdf
2. Diarielista 2021-12-09 - 2021-12-20.xlsx
_____


Dnr VR 2022/1
§ 9	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 210915 - 211124.xlsx, Räddningstjänsten Skånemitts redovisning av beslut tagna med stöd av delegering för perioden 2021-11-25 - 2021-12-30
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut RTJ Skånemitt 211125-211230.xlsx
_____


Dnr VR 2022/2
§ 10	Mittskåne Vatten - VA-chefen informerar
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
VA-chefen informerar om aktuella frågor:
1. Pågående rekryteringar
2. Kemikalier för dricksvattenproduktion och avloppsrensning
3. Överklagad ramavtalsupphandling
_____


Dnr VR 2021/57
§ 11	Mittskåne Vatten - Budget 2022
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Fastställa drift- och investeringsbudget för Mittskåne Vatten, Höörs kommun för 2022 och därigenom godkänna prioriterade investeringar.
2. Fastställa drift- och investeringsbudget för Mittskåne Vatten, Hörby kommun för 2022 och därigenom godkänna prioriterade investeringar.
3. Ge VA-chefen i uppdrag att informera nämnden när omprioriteringar görs under året och löpande lägga fram förändringar för beslut i nämnden.
Ärendebeskrivning
Höörs kommun
Kommunfullmäktige i Höörs kommun beslutade 2019-06-19 (§66, KSF 2018/291) att ge avgiftsfinansierade delen av VR-nämnden 50 miljoner kronor per år i investeringsram för åren 2020-2024.
Under dessa år kommer Mittskåne Vattens investeringsbehov att variera men i genomsnitt ligga på cirka 50 miljoner kronor. Detta beror bland annat på variationer i kompetensförsörjningen samt vilket skede större projekt är i.
Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 45,75 miljoner kronor varav 5,95 miljoner kronor avser exploateringar.
Exempel på större projekt som budgeteras för 2022 är pott för förnyelse av ledningsnät 10 miljoner kronor, förnyelseledningsnät Snogeröd by 4,5 miljoner kronor, utbyggnad av överföringsledning Ormanäs reningsverk - Maglehill 21 miljoner kronor samt exploatering Holma 5 miljoner kronor.
Investeringsvolymen för året kommer att uppdateras för beslut på kommande sammanträden beroende på hur projekten och ej planerade investeringar utvecklas.
VR-nämnden fattade beslut, vid sitt sammanträde 2021-03-22, enligt § 40 (Dnr VR 2021/57) beslut om en investeringsbudget för 2022 om 45,75 miljoner kronor, vilket är inom den av kommunfullmäktige i Höörs kommuns beslutade investeringsramen. 
Hörby kommun
För Hörby har de projekt som finns upptagna i investeringsbudgeten föregåtts av beslut av igångsättning av KSau. Några projekt har behövts skjutas fram något i tidplan på grund av tillståndsprocesser etc som Mittskåne vatten inte råder över. Det gör att den investeringsvolym som är beslutad per projekt sammantaget blir de 38,88 mkr.
Gällande driftbudget för både Höör och Hörby föreslås enligt bilagt budgetdokument. En genomgång av kostnaderna har gjorts och för att klara vattenleverans och omhändertagande av avlopp har det varit nödvändigt att ta kostnader för ökade vattenläckor och därmed ökade kostnader för material, mm. Föreslagen driftbudget är lagd utifrån en ökning på 8% av brukningstaxan i både Höör och Hörby kommun. Detta för att hämta igen en del av det underskott som upparbetats tidigare. Med den föreslagna budgeten inklusive taxeökning blir den utgående balansen för regleringsfonden -839 tkr.
Vatten- och räddningstjänstnämnden fattade beslut i ärendet 2021-12-13 § 95 men på grund av ett fel i underlaget tas ärendet upp på nytt för beslut.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Budgetdokument 2022 REV 220110.docx
_____


Dnr VR 2022/8
§ 12	Mittskåne Vatten - Intern kontrollplan 2022
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Förslaget till intern kontrollplan för år 2022 för Mittskåne Vatten godkänns och skickas för kännedom till kommunstyrelsen i Hörby kommun och till kommunstyrelsen i Höörs kommun.
Ärendebeskrivning
Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. I en offentlig organisation som Mittskåne Vatten skapar en god intern kontroll förutsättningar för en effektiv användning av taxepengarna och en bra service till abonnenter och andra intressenter.
Intern kontroll är en lagstadgad verksamhet som styrs av kommunallagen. En väl fungerande intern kontroll fungerar som ett skydd mot oberättigade misstankar mot såväl förtroendevalda som tjänstemän. Intern kontroll handlar ytterst om att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen uppnås. Intern kontroll är ett hjälpmedel och inte ett mål i sig.
För att underlätta arbetet med intern kontroll inom Mittskåne Vatten har en handbok arbetats fram. Uppföljning av 2022 års arbete kommer redovisas ihop med årsrapporten.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse intern kontrollplan 2022 MSV.docx
2. Intern kontrollplan Mittskåne Vatten år 2022.docx
_____


Dnr VR 2021/304
§ 13	Mittskåne Vatten - Investering Hörby VV 
Beslut
Vatten – och räddningstjänstnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen i Hörby kommun besluta:
Ge Mittskåne Vatten i uppdrag att genomföra en förstudie för Hörby vattenverk med utgångspunkt i att ingen anslutning till Sydvatten kommer att ske och att ett nytt vattenverk ska byggas för att trygga vattenförsörjningen idag och i framtiden. Förstudien bedöms kosta ca 400 tkr och finansieringen tas från Mittskånevattens investeringsbudget avseende Hörby kommun och utföras under första halvåret 2022.
Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Arbetet med den framtida vattenförsörjningen i Hörby behöver fortsätta och arbetet behöver ta ny fart omgående. En förstudie för Hörby vattenverk behöver göras med utgångspunkt i att ingen anslutning till Sydvatten kommer att ske och att ett nytt vattenverk ska byggas för att trygga vattenförsörjningen idag och i framtiden. Förutsättningen för förstudien ska vara att den framtida vattenförsörjningen i Hörby ska baseras på grundvatten (från Höörsandstenen) som bereds i ett nytt vattenverk.
Nyckelfrågan i förstudien är lokaliseringen av ett nytt vattenverk. Förutsättningar för olika tänkbara placeringar ska tas fram och konsekvenser av dessa studeras.
Befintligt vattenverk är över 80 år gammalt, har akut åtgärdsbehov och behöver förnyas i sin helhet. Även om råvattentillgången i dagsläget är bra, så är den tekniska kapaciteten begränsande. Hela vattenverket och utgående ledningar är begränsande för högre produktion. Att renovera detta under pågående drift är komplicerat, kostsamt och riskfyllt för vattendistributionen. Vissa akuta renoveringar kan trots detta behöva genomföras, detta ska utredas parallellt.
Bakgrund
Flertalet utredningar är gjorda genom årens lopp i syfte att ta fram en handlingsplan för vattenverket. Utredningarna har handlat om att renovera eller bygga till befintligt vattenverk, men beslut om större investeringar har skjutits på framtiden. Detta gör nu att det krävs en betydande upprustning för att säkerställa dricksvattenproduktionen för åren framöver.
En utredning gjordes 2018 med utgångspunkt i att vattenverket skulle klara ytterligare minst 13 års drift. Efter det skulle en anslutning till Sydvatten vara färdigställd. I utredningen presenterades det åtgärdsbehov som var (och är) mest akut och som oavsett framtida vattenförsörjning måste genomföras. Kostnaden beräknades här till ca 17 – 22 miljoner kronor, lite beroende på utformning. Utredningen har dock inte bedömt komplexiteten i att utföra ombyggnaden under pågående drift.
En översiktlig förstudie av anslutning till Sydvatten utfördes för Hörby och Höör gemensamt under 2020. Det har även utretts anläggande av en ny vattentäkt och ett gemensamt vattenverk för Hörby och Höörs kommuner (2020). Denna utredning pekade på en investering i storleksordningen 300 – 400 miljoner kronor (för kommunerna tillsammans). Ingen av dessa utredningar ledde till något beslut om hur den framtida vattenförsörjningen för Hörby ska utformas. Båda dessa alternativ skulle ta minst tio år för genomförande och innebär att akuta åtgärder skulle behövda genomföras ändå vid befintligt vattenverk för att ha en rimlig leveranssäkerhet.
Nuvarande vattenverk
Hörby vattenverk ligger i utkanten av tätorten och råvattnet hämtas från fyra brunnar i närheten. Behandlat dricksvatten distribueras från en reservoar belägen intill vattenverket. Vattenverket och reservoaren byggdes 1939 och en tillbyggnad är gjord 1975. Råvattnet är av bra kvalitet med enkel behandling. Ett UV-ljus för desinfektion av vattnet är installerat som säkerhet.
Råvattentillgången är i dagsläget bra, men det har framkommit sedan länge ett behov av att leta efter reservvattentäkt. På sikt kommer det att behövas ytterligare brunnar för att säkra vattenförsörjningen – både ur kapacitets- och säkerhetssynpunkt. Vattenförsörjningsplanen som togs fram 2019 pekar på att vattendomen inte täcker framtida vattenbehov med den marginal som bedöms behövas för en säker vattenförsörjning. En översyn av det framtida vattenbehovet planeras dock att ingå i den nu föreslagna förstudien.
Även om råvattentillgången i dagsläget är bra, så är den tekniska kapaciteten begränsande. Hela vattenverket och utgående ledningar är begränsande för högre produktion.
Åtgärdsbehov och status på vattenverket
Renoveringsbehovet är omfattande. I princip allt, utom möjligen UV-ljus och vattentäkt/brunnar, behöver förnyas. Eftersom vattenverket under högförbrukning går på max, finns inte utrymme kapacitetsmässigt att ställa av filter eller pumpar för renovering/utbyte i någon större utsträckning.
Ledningar till/från och inne i reservoaren måste förnyas, vilket är riskfyllt att utföra under pågående drift.
Åtgärdsbehovet är stort och nedan följer några avgörande punkter som beskriver brister och försvårande omständigheter som gör det svårt att renovera i befintligt vattenverk.
1. Yttre ledningar och inre rörgalleri behöver förnyas, både i vattenverk och reservoar
2. Filtren är uttjänta, redan provisoriskt lagade och har nått sin maximala kapacitet
3. Filtren saknar automatik för back-spolning som därför måste utföras manuellt, vilket tar mycket tid
4. Väggarna i filtersalen är klädda med skivor i asbest, vilket försvårar renovering
5. Det är trångt på vattenverket, vilket utesluter en kapacitetsökning utan tillbyggnad
6. Verket har flera arbetsmiljömässiga brister, i synnerhet vid arbeten med filtren
7. Automatik, styrning och driftövervakning är omodernt och ineffektivt
Status på anläggningen är i sin helhet så dålig att det inte finns något att ”bygga vidare på”. Det lönar sig inte att börja göra stora och komplicerade ombyggnader i befintligt verk under pågående drift. Det skulle bli både kostsamt och riskfyllt.
Man bör istället utreda att bygga en ny anläggning som ska hålla under kommande generation och ha en livslängd på mer än 50 år. Dock kan det behövas akuta åtgärder för att trygga driften under de närmaste åren, detta kommer att utredas i det första skedet.
Innehåll och omfattning av förstudien
Lokalisering
Nyckelfrågan i förstudien är var ett nytt vattenverk i Hörby lämpligen placeras. Det ska studeras om det finns möjlighet till lokalisering i närheten av nuvarande vattenverk eller om det är mer lämpligt att placera ett nytt vattenverk till exempel i närheten av högreservoaren i norra delen av tätorten. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till gällande markfrågan och en av dem är de många fornlämningar som finns registrerade i Hörby.
Tillståndsfrågor
Förstudien ska redovisa de tillstånd m.m. som krävs för de alternativa placeringarna.
Analys av åtgärder på ledningsnätet
Konsekvenserna för ledningsnätet ska utredas med hjälp av simuleringar i en redan framtagen vattennätsmodell (datormodell Aquis). Detta görs med hjälp av konsultfirman WSP.
Ny vattentäkt
Vattenverkets placering påverkas eventuellt av var det är möjligt och lämpligt att hitta en plats för ny vattentäkt. Förstudien bör därför ta upp frågan om reservvattentäkt eller kompletterande vattentäkt igen och studera de tidigare utredningar som är gjorda. Eventuellt ska en förnyad bedömning av geohydrologin och möjligheterna för grundvattenuttag göras av sakkunnig konsult.
Dimensionering och funktionskrav
Inom ramen för förstudien ska en översyn göras av beräkningen av det framtida vattenbehovet. Detta behövs också för den VA-plan som är beslutad att genomföras för Hörby kommun. Framtida vattenbehov är dimensionerande för vilken kapacitet ett nytt vattenverk ska ha. För beräkningen föreslås mål-året 2075 användas (år 2025 + 50 år).
Även behov av reningssteg och teknik ska bedömas inom ramen för förstudien.
Tid och kostnad
Förstudien ska också presentera en tidplan och kostnadskalkyl för uppförande av nytt vattenverk med reservoar samt för de ledningsåtgärder som behöver genomföras.
Kostnad och tidsåtgång för förstudien
Det mesta av arbetet med förstudien kommer Mittskåne Vatten själva att kunna göra. Konsulter behöver tas in för simuleringar i vattennätsmodellen, framtagande av kostnadskalkyl och tidplan, samt eventuellt för en geohydrologisk bedömning.
Kostnad för konsulter i förstudien uppskattas till 300 tkr och för intern tid ca 100 tkr. Således beräknas förstudien kosta ca 400 tkr.
Förstudien kan påbörjas omgående och beräknas pågå fram till sommaren 2022, då resultatet presenteras nämnden för beslut om vidare arbete.
Slutsats/konsekvenser av att inte utföra föreslagen förstudie
Läget är akut för Hörby vattenverk. Om inte arbetet mot en långsiktigt hållbar vattenförsörjning startar nu så riskerar VA-kollektivet kostsamma akutåtgärder när delar i anläggningen havererar. Man riskerar också både allvarliga leveransavbrott i vattenförsörjningen och försämrad vattenkvalitet.
Någon kapacitet att försörja ytterligare abonnenter och verksamheter med dricksvatten finns inte, med hänsyn till att vattenverket redan idag når sin maxkapacitet under högförbrukning. Att låta tiden gå utan att långsiktiga beslut tas gällande vattenförsörjningen riskerar att leda till att utvecklingen av samhället i övrigt bromsas. Detta kan t.ex. innebära att nya bostadsområden inte kan byggas och att nya verksamheter med större vattenbehov inte kan etablera sig.
En utredning för byggnation av ett nytt vattenverk måste påbörjas omgående. Om arbetet startar nu kan ett nytt vattenverk stå klart inom tre till fyra år, om inga stora hinder uppkommer på vägen. Under tiden ska driften av det gamla vattenverket hållas igång och nödvändiga reparationer genomföras.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) yrkar att ett tillägg görs i beslutet att finansieringen tas från Mittskånevattens investeringsbudget avseende Hörby kommun.
Beslutsordning
Ordförande frågan om Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar i enlighet med förslaget till beslut och i enlighet med Stefan Lissmarks (S) tilläggsyrkande och finner att Vatten- och räddningstjänstnämnden bifaller desamma. 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (37).docx
_____


Dnr VR 2022/9
§ 14	Mittskåne Vatten - Resultat från årlig enkät, systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive handlingsplan
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Samhällbyggnadssektor inkluderat Mittskåne vatten har tillsammans med fackliga företrädare haft en genomgång av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet upplevs fungera inom sektorn. Tillsammans har en enkät besvarats och resultatet redovisas i bifogad bilaga.
Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, riskbedöma, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Enkäten och handlingsplanen är upprättade i samverkan med skyddsombud och fackliga företrädare. Snittresultatet för Mittskåne vatten ligger på 4,4 (max 5,0), vilket indikerar ett högt värde.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, resultat från årlig enkät. SAM 2021 MSV.docx
2. SAM Samhällsbyggnad 2021.pdf
_____



§ 15	Mittskåne Vatten - Projektavstämning investeringar
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Informationen kompletteras med information om vilka projekt som är aktuella för Höörs kommun och för Hörby kommun och läggs till handlingarna. 
Höörs kommun: 
1. Vattenmätare
2. Scada
3. Säkerhetsprojektet
4. Ormanäs RV
5. VA ledningar Nyby
6. Ledningsförnyelse Snogeröds by
7. Friluftsvägen
8. Snogehall - Frostavallen
9. Snogehall, omläggning vattenledningar etapp 1
10. Utbyggnadsområde Lilla Holma, Höör
11. Överföringsledning Ormanäs - Maglehill
12. Ventiler Fogdaröd, Höör
13. Renovering pumpstationer
14. Ledningsförnyelse Storgatan
Hörby kommun: 
1. Vattenmätare
2. Scada
3. Säkerhetsprojektet
4. Nya tryckledningar Lyby, Hörby
5. Slamplatta Lyby, Hörby
6. Exploatering Osbyholm
7. Förprojektering Övfl Ludvigsborg
8. Ledningsarbeten Ludvigsborg
9. Ny vattentäkt Killhult
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) yrkar att ärendebeskrivningen kompletteras med information om vilka projekt som är aktuella för Höörs kommun och för Hörby kommun. 
Höörs kommun: 
1. Vattenmätare
2. Scada
3. Säkerhetsprojektet
4. Ormanäs RV
5. VA ledningar Nyby
6. Ledningsförnyelse Snogeröds by
7. Friluftsvägen
8. Snogehall - Frostavallen
9. Snogehall, omläggning vattenledningar etapp 1
10. Utbyggnadsområde Lilla Holma, Höör
11. Överföringsledning Ormanäs - Maglehill
12. Ventiler Fogdaröd, Höör
13. Renovering pumpstationer
14. Ledningsförnyelse Storgatan
Hörby kommun: 
1. Vattenmätare
2. Scada
3. Säkerhetsprojektet
4. Nya tryckledningar Lyby, Hörby
5. Slamplatta Lyby, Hörby
6. Exploatering Osbyholm
7. Förprojektering Övfl Ludvigsborg
8. Ledningsarbeten Ludvigsborg
9. Ny vattentäkt Killhult


Beslutsordning
Ordförande frågar om vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag och finner att vatten- och räddningstjänstnämnden bifaller detsamma. 
Ordförande frågar om vatten- och räddningstjänstnämnden bifaller Stefan Lissmarks (S) tilläggsyrkande och finner att vatten- och räddningstjänstnämnden bifaller detsamma. 
_____


Dnr VR 2022/3
§ 16	Mittskåne Vatten - Anmälningar
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. info till kommunerna.docx
2. 2021_05266 Arbete för tillgång på kemikalier för rening av dricksvatten och avloppsvatten.pdf
3. Kommunfullmäktige 2021-12-08 (2021-12-08 KF §137).doc
4. Kommunfullmäktige 2021-12-08.pdf
5. Kommunfullmäktige 2021-12-08.pdf
_____


Dnr VR 2022/4
§ 17	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 2021-12-07 - 2022-01-09.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Rapportering av beslut fattade på delegering Mittskåne Vatten 20211207-20220109.docx
_____


