Renhållningsstyrelsen

Protokoll

1 (16)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-10

RH 2019/0011

Renhållningsstyrelsen
Plats och tid

Renhållningsverket, Stora konferensrummet, Traktorvägen 16,
2019-12-10 klockan 18.00–19.17

Ledamöter

Torsten Czernyson (KD), ordförande
Lars Lindholm (FNL), vice ordf
Ulf Nymark (MP), 2:e v ordf
Lars Dahlquist (M)
Rune Granqvist (S)
Eva Ohlsson (S)

Tjänstgörande ersättare

Martin Palm (L)

Ersättare

Staffan Fredlund (C)
Björn Palmqvist (FNL)
Gustav Hofvander (S)
Lisa Pedersen (MP)
Sven-Inge Cederfelt (V)

Övriga

Agneta Ingemarsson, Ekonomichef, Renhållningsverket
Jadwiga Romanowska Hansson, Nämndsekreterare,
Renhållningsverket
Peter Månsson, Driftchef, Renhållningsverket
Therese Fällman, Renhållningsdirektör, Renhållningsverket
Per-Jörgen Persson, Skyddsombud, Renhållningsverket
Johan Nordqvist, Skyddsombud, Renhållningsverket

Justerare

Rune Granqvist (S)

Paragrafer

§ 65–74

Plats och tid för justering

Lunds Renhållningsverk, 2019-12-17

Justerare

Utdragsbestyrkande

Renhållningsstyrelsen

Protokoll

2 (16)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-10

RH 2019/0011

Underskrifter
Sekreterare

Jadwiga Romanowska Hansson

Ordförande
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Justerare

Rune Granqvist (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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§ 65
Ärende och föredragningslista och val av
justerare
Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att till justerare utse Rune Granqvist (S) och till ersättare
Ulf Nymark (MP)
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§ 66

Information: Aktuellt om verksamheten

Sammanfattning
Renhållningsdirektören informerar om:
1. Pågående projekt:
Elbilen - invigdes den 9 december
Fixa Till - pågår t.o.m. 2020
Översta steget - information till styrelsen i februari 2020
Bytesrum - utvärdering till styrelsen i mars 2020
Grönt kort - utvärderas våren 2020
m.m.
2. Arbetsmiljö:
Förelägganden - riskanalyser
Revisionens granskningsrapport - tas upp på styrelsesammanträdet i
januari 2020
HR-stöd på LRV fr.o.m. 1 januari 2020
Arbetsmiljöutbildning för samtliga chefer under första kvartalet
2020
3. Ekonomisk uppföljning november 2019
4. Samråd med FTI:
FTI föreslår att:
Villahushåll kan fortsatt använda fyr-fackslösningen som Lund
erbjudit i många år
Flerfamiljshus kommer att erbjudas fastighetsnära hämtning av
fraktionerna: pappersförpackningar, plast och metall. För övriga
fraktioner kommer FTI att skapa så kallade singelstationer

Justerare
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Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna
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§ 67
MP, S, V skrivelse till Renhållningsstyrelsen
om inköp i enlighet med cirkulär ekonomi
Dnr RH 2019/0257

Sammanfattning
En fråga har ställts till renhållningsstyrelsen kring cirkulär ekonomi
vid inköp. Verksamheten bedriver ett väl fungerade arbete i enlighet
med intention av cirkulär ekonomi

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 2 december 2019 dnr RH
2019/0257

Yrkanden
Torsten Czernyson (KD) yrkar
att som tjänsteskrivelsen beskriver har redan renhållningsstyrelsen
ett väl utvecklat arbetssätt för inköp i enlighet med cirkulär ekonomi
att skrivelsen därmed skall anses besvarad
Ulf Nymark (MP), Rune Granqvist (S), Lars Lindholm (FNL), Martin
Palm (L) och Lars Dahlquist (M) instämmer i Torsten Czernysons
(KD) yrkande.

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att som tjänsteskrivelsen beskriver har redan renhållningsstyrelsen
ett väl utvecklat arbetssätt för inköp i enlighet med cirkulär
ekonomi
att skrivelsen därmed skall anses besvarad

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 68
Skrivelse till Naturvårdsverket och FTI med
anledning av formellt samråd
Dnr RH 2019/0374

Sammanfattning
Efter genomfört samråd med förpacknings- och tidningsinsamlingen
(FTI) kring fastighetsnära insamling av förpackningar föreslås att en
egen samrådsredogörelse inskickas till Naturvårdsverket. Detta
eftersom Lunds kommun ser att det förslag som FTI presenterar som
lösning ger en försämrad servicenivå till de som bor och verkar i
Lund samt ökar kostnaderna för Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 2 december 2019 dnr RH
2019/0374.
Förslag till samrådsredogörelse.

Yrkanden
Rune Granqvist (S), Torsten Czernyson (KD), Lars Dahlquist (M),
Lars Lindholm (FNL), Martin Palm (L) och Ulf Nymark (MP) yrkar
bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att
att
att

fastställa samrådsredogörelsen
Renhållningsstyrelsens ordförande samt Kommunstyrelsens
ordförande undertecknar samrådsredogörelsen
översända undertecknad samrådsredogörelse till
Naturvårdsverket

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 69
Kommunstyrelsens remiss i
ärende"Reglemente för styrelser och nämnder
iLunds kommun", KS 2019/0643
Dnr RH 2019/0340

Sammanfattning
Renhållningsstyrelsen ställer sig i stort positiv till förslag på justerat
reglemente. Styrelsen vill ändra beskrivningen av sitt uppdrag till att
lyda ” ”Lunds renhållningsstyrelse ansvarar för de delar inom
miljöbalkens kapitel 15 som åligger kommuner.
Renhållningsstyrelsen deltar även i kommunens planarbete enligt
plan och bygglagen samt har det kommunala ansvaret för
kontrollprogram över nedlagda deponier.”
Styrelsen ställer sig frågande till närvarorätt för kommunalråd och
kommunstyrelsens ordförandes vid styrelsens sammanträden samt
deltagande i överläggningar.

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 29 november 2019 dnr RH
2019/0340.
Bilaga gemensamma bestämmelser.

Yrkanden
Torsten Czernyson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
remissvar.
Ulf Nymark (MP) yrkar att förslaget till uppdrag ges följande lydelse
(tillägg i fetstil):
För att förtydliga styrelsens uppdrag vill renhållningsstyrelsen att
uppdraget i reglementet ändras till: ”Lunds renhållningsstyrelse
ansvarar för de delar inom miljöbalkens kapitel 15 som åligger
kommuner. Renhållningsstyrelsen arbetar därutöver för att i
första hand förebygga att avfall uppstår. Renhållningsstyrelsen
deltar även i kommunens planarbete enligt plan- och bygglagen samt
har det kommunala ansvaret för kontrollprogram över nedlagda
deponier.
att Renhållningsstyrelsen föreslår också kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att i samband med antagande av nytt
reglemente ändra Renhållningsstyrelsens namn till
Renhållningsnämnden. Renhållningsstyrelsen anser det inte längre

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (16)

Renhållningsstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-10
motiverat att särskilja vår verksamhet från kommunens nämnders.
Vårt uppdrag har idag en helt annan bredd än att enbart ”bortskaffa
hushållens avfall”. Ett namnskifte skapar också tydlighet och
enhetlighet i kommunens nämndorganisation.
att tilläggsyrkandena behandlas var för sig.
Torsten Czernyson (KD) yrkar att uttrycket "i första hand" i Ulf
Nymarks (MP) första tilläggsyrkande ersätts med "även" och skall
således lyda: "Renhållningsstyrelsen arbetar även för att
förebygga att avfall uppstår"
Ulf Nymark (MP) och Rune Granqvist (S) instämmer i Torsten
Czernysons (KD) yrkande.
Vidare yrkar Torsten Czernyson (KD) avslag på Ulf Nymarks (MP)
tilläggsyrkande gällande namnbyte för Renhållningsstyrelsen.
Rune Granqvist (S) och Lars Dahlquist (M) instämmer i Torsten
Czernysons (KD) avslagsyrkande.
Lars Lindholm (FNL) yrkar bifall till Ulf Nymarks (MP)
tilläggsyrkande gällande namnbyte.

Beslutsgång
Alla instämde i Torsten Czernysons (KD) yrkande om uppdrag
inklusive tillägg. Således beslutade styrelsen om detta.
Ordföranden ställer proposition på Ulf Nymarks (MP) yrkande om
namnbyte mot avslag och finner att Renhållningsstyrelsen bifaller
avslagsyrkandet.
Omröstning begärs.
Styrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Ulf Nymarks (MP) yrkande
Nej för bifall till Torsten Czernysons (KD) yrkande
Omröstning utfaller enligt följande:
Ulf Nymark (MP) och Lars Lindholm (FNL) röstar Ja.
Torsten Czernyson (KD), Lars Dahlquist (M), Martin Palm (L), Rune
Granqvist (S) och Eva Ohlsson (S) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 2 Ja-röster mot 5 Nej-röster.

Justerare
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Renhållningsstyrelsen beslutar således att avslå Ulf Nymarks (MP)
yrkande gällande namnbyte för Renhållningsstyrelsen.

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att godkänna Renhållningsverkets remissvar som sitt eget med
följande tillägg: "Renhållningsstyrelsen arbetar även för att
förebygga att avfall uppstår".
att översända remissvaret till Kommunstyrelsen
att avslå Ulf Nymarks (MP) m.fl. yrkande gällande namnbyte för
Renhållningsstyrelsen

Reservationer
Ulf Nymark (MP) reserverar sig mot Renhållningsstyrelsens beslut
gällande namnbyte för Renhållningsstyrelsen till förmån för eget
yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare
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§ 70
Information: Förslag till verksamhetsplan
för Renhållningsstyrelsen 2020
Dnr RH 2019/0375

Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till utvecklingsmål inom de
fyra fokusområdena till Verksamhetsplan 2020
Renhållningsstyrelsen.
Driftsbudget för förvaltningen är beslutad till + 0,5 mnkr och
investeringsbudgeten är beslutad till 31,0 mnkr för verksamhetsåret
2020.
Verksamhetsplanen kommer att kompletteras med internbudget
inom beslutat ram, verksamhetsmål och indikatorer till nästa
styrelsemöte.

Beslutsunderlag
Anvisning: Renhållningsstyrelsens tjänsteskrivelse den 4 december
2019 dnr RH 2019/0375.
Bilaga Verksamhetsplan 2020 Renhållningsstyrelsen

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att
att
att

återremittera ärendet till förvaltningen
ärendet behandlas på styrelsesammanträdet den 21 januari
2020
uppdra åt förvaltningen att under våren 2020 bjuda in Avfall
Sveriges jurist, Sven Lundgren, till styrelsens sammanträde.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 71
Förslag till delegationsordning för
Renhållningsstyrelsen 2020
Dnr RH 2019/0373

Sammanfattning
Styrelsens delegationsordning reviderades senast i september 2018.
Då framförallt med hänsyn till förändrad lagstiftning gällande
personuppgifter.
Ett antal områden har visat sig vara i behov av justering. Det gäller
framförallt inom arbetsmiljöområdet men även inom frågor rörande
plan- och bygglagen samt kontrollprogrammet för nedlagda
deponier.
Vissa justeringar av administrativ karaktär föreslås också.

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 29 november 2019 dnr RH
2019/0373.
Förslag till delegationsordning för Renhållningsstyrelsen.

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att fastställa Delegationsordning för Renhållningsstyrelsen 2020.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 72
Angående val till Avfall Sveriges styrelse
och revision
Dnr RH 2019/0368

Sammanfattning
Avfall Sveriges medlemmar, däribland Lunds Renhållningsverk, ges
nu möjlighet att nominera personer att ingå i styrelsen eller
revisionen för Avfall Sverige.

Beslutsunderlag
Avfall Sveriges skrivelse: Angående val till Avfall Sveriges styrelse
och revision, dnr RH 2019/0368

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att nominera Lars Lindholm (FNL) till Avfall Sveriges styrelse
Beslut expedieras till:
Avfall Sverige, Akten
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§ 73
Renhållningsverkets beslut fattade på
delegation 2019
Dnr RH 2019/0050

Sammanfattning
Renhållningsstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till
ordföranden och tjänstemän i enlighet med ”Delegationsordning för
Renhållningsstyrelsen”. Dessa beslut ska redovisas till
Renhållningsstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
Renhållningsstyrelsen omprövar eller fastställer
delegeringsbesluten. Däremot får Renhållningsstyrelsen återta
lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av
den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och
fatta beslut.

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2019-12-03 dnr RH 2019/0050
Delegationsordning för Renhållningsstyrelsen RH 2019/0051

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att

godkänna Renhållningsverkets redovisning av beslut fattade på
delegation 2019-11-13 – 2019-12-03 enligt fastställd
delegationsordning.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 74
Renhållningsverkets anmälningar till
Renhållningsstyrelsen 2019
Dnr RH 2019/0052

Sammanfattning
Anmälningar redovisas i den med kallelsen utsända
föredragningslistan.

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2019-12-03, dnr RH
2019/0052.

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att godkänna Renhållningsverkets redovisning av anmälningar.
Beslut expedieras till:
Akten
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