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Renhållningsstyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2021-03-23 klockan 18.00–19.47, Renhållningsverket, Stora
konferensrummet - distanssammanträde
Torsten Czernyson (KD), ordförande
Lars Lindholm (FNL), vice ordf, deltar på distans
Ulf Nymark (MP), 2:e v ordf, deltar på distans
Richard Carlsson (L), deltar på distans
Lars Dahlquist (M), deltar på distans
Rune Granqvist (S), deltar på distans
Eva Ohlsson (S), deltar på distans

Martin Palm (L), deltar på distans
Nils Karlsson (M), deltar på distans
Fredrik Andrén-Sandberg (C), deltar på distans
Björn Palmqvist (FNL), deltar på distans
Emma Sjöberg (MP), deltar på distans
Sven-Inge Cederfelt (V), deltar på distans

Tjänstepersoner

Agneta Ingemarsson, Ekonomichef, Renhållningsverket, deltar på
distans
Jadwiga Romanowska Hansson, Nämndsekreterare,
Renhållningsverket
Therese Fällman, Renhållningsdirektör, Renhållningsverket

Övriga

Mikael Rönnmar, KMA-samordnare, Renhållningsverket
Anna Grill, Utrednings- och planeringsingenjör,
Renhållningsverket, § 25-30, deltar på distans
Per-Jörgen Persson, Arbetsplatsombud, Kommunal, deltar på
distans
Johan Nordqvist, Arbetsplatsombud, Kommunal, deltar på
distans

Justerare

Richard Carlsson (L)

Paragrafer

§ 25–33

Tid och plats för justering

Digital justering 2021-03-26

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Underskrifter
Sekreterare

Jadwiga Romanowska Hansson

Ordförande

Torsten Czernyson (KD)

Justerare

Richard Carlsson (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Renhållningsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-03-23

Paragrafer

§ 25–33

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Renhållningsverket, Traktorvägen 16

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Jadwiga Romanowska Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-04-20
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Justerare

Utdragsbestyrkande

Renhållningsstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-23

§ 25 Ärende och föredragningslista och val av
justerare
Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagen föredragningslista
att till justerare utse Richard Carlsson (L) och till ersättare
Eva Ohlsson (S)
att protokollet justeras den 26 mars 2021

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Renhållningsstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-23

§ 26 Information från förvaltningen
Dnr RH 2021/0009

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning
Renhållningsstyrelsen informeras om:



Justerare

Renhållningsstyrelsens årshjul
Oljeläckage plattan i Dalby

Utdragsbestyrkande
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Renhållningsstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-23

§ 27 Månadsrapport februari 2021
Dnr RH 2021/0072

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att

godkänna månadsrapporten för februari 2021

Sammanfattning
En månadsrapport för februari 2021 är framtagen enligt
kommungemensamma anvisningar för månadsrapport.
Redovisningen består av uppföljning av mål, resultat och
investeringar.

Underlag för beslut




Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2021-03-10
Månadsrapport februari 2021, dnr RH 2021/0072
Uppföljning februari 2021
Investeringsrapport 2021-02

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Renhållningsstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-23

§ 28 Ny informationsredovisning för
Renhållningsstyrelsen
Dnr RH 2021/0074

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att

anta förslaget till informationsredovisning för
Renhållningsstyrelsen
anta den kommunövergripande gallringsplanen för handlingar
av tillfällig eller ringa betydelse
upphäva Renhållningsstyrelsens tidigare
dokumenthanteringsplan, RH 2009-09-23 §40

att
att

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade den 3 maj 2016 § 178 beslut om att
kommunens nämnder ska övergå till verksamhetsbaserad
informationsredovisning vad gäller dokumenthanteringsplaner och
arkivbeskrivningar samt övergå till en gemensam gallringsplan för
handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.
I informationsredovisning för renhållningsstyrelsen redovisas vilka
handlingar som finns/uppkommer i renhållningsstyrelsens
verksamheter, vilka gallringsregler som gäller, samt information om
var sekretess och känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter
kan förekomma.
Kommunkontoret har tagit fram en ny
kommunövergripande Gallringsplan för handlingar av tillfällig eller
ringa betydelse, vilken renhållningsverket avser att använda som
komplement till den föreslagna informationsredovisningen.

Underlag för beslut






RH tjänsteskrivelse 2021-03-08 Ny informationsredovisning
för Renhållningsstyrelsen, RH 2021/0074
Informationsredovisning för Renhållningsstyrelsen
Gallringsplan för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse
KS tjänsteskrivelse 2020-09-07, Informationsredovisning för
Lunds kommun
KS beslut 2020-10-07 §298 Ny informationsredovisning för
kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Stadsarkivet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 29 Lundaförslaget - Öka återbruket på
återvinningscentralen - Gunnesbo
återvinningscentral KS 2020/0961
Dnr RH 2020/0434

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att

föra dialog med SYSAV för ett införande av återbruk även på
Gunnesbo återvinningscentral.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Johanna Tagesson med en
önskan om möjlighet att lämna saker till återbruk på Gunnesbo
återvinningscentral. Detta är enligt förslaget ett steg mot ett mer
cirkulärt samhälle och kommer leda oss högre upp i avfallshierarkin.
Förslaget tycker att kommunen ska sätta återbruket i första rummet
och ha en väl skyltad och bemannad plats på återvinningsstationen
anpassad för återbruk.
Ärendet har hamnat på renhållningsstyrelsen då den är
huvudansvarig för avfallshanteringen i kommunen.

Underlag för beslut


Renhållningsstyrelsens tjänsteskrivelse 2020-02-27 Öka
återbruket på Gunnesbo återvinningscentral, dnr RH
2020/0434

Beslutet skickas till
Johanna Tagesson
För kännedom:
Kommunfullmäktige och Lunds kommuns medborgarcenter
SYSAV

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Renhållningsstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-23

§ 30 Avfallslösning Västerbro
Dnr RH 2020/0338

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att
att
att

godkänna rapporteringen gällande genomfört uppdrag
uppdra åt förvaltningen att, tillsammans med berörda parter,
införa en avfallslösning i Västerbro där förvaltningen
rekommenderar miljörum.
uppdra åt förvaltningen att löpande hålla styrelsen informerad
om implementeringen av avfallslösning i området Västerbro.

Protokollsanteckningar
Ulf Nymark (MP) lämnar följande protokollsanteckning: Vi beklagar
att fastighetsägarna föredrar en förlegad avfallslösning, men ser idag
ingen annan möjlighet än att gå fastighetsägarna till mötes på denna
punkt.

Sammanfattning
Området Västerbro kommer att omvandlas till ett bostadsområde
med ca 5 000 bostäder och verksamheter. Ur ett samhälls-perspektiv
är sopsugssystemet ett fördelaktigt alternativ ur många olika
aspekter. Samtidigt är det en kostsam investering jämfört med
alternativa avfallslösningar så som underjordiska behållare och
traditionella kärl i miljörum. Kommunen äger dessutom ingen egen
tomtmark och den ekonomiska kalkylen visade på en
anslutningsavgift på ca 40000,-/lägenhet.
Merparten av de fastighetsägare som äger mark i området har ställt
sig positiva till en lösning med miljörum som avfallssystem i
området. De har ställt sig negativa till de investeringskostnader som
ett sopsugssystem innebär

Yrkanden
Ulf Nymark (MP) yrkar med instämmande av Torsten Czernyson
(KD) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Renhållningsstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-23

§ 31 Avfallsplan Lunds Kommun - information och
diskussion inför beslut
Dnr RH 2020/0100

Sammanfattning
KMA-samordnare Mikael Rönnmar informerar styrelsen om arbetet
med den nya avfallsplanen och presenterar ett utkast till
dokumentet.
Styrelsen uppmanas att inkomma med synpunkter på dokumentet
inför beslut i april.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Renhållningsstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-23

§ 32 Renhållningsverkets beslut fattade på
delegation 2021
Dnr RH 2021/0011

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att

godkänna Renhållningsverkets redovisning av beslut fattade på
delegation 2021-02-17 – 2021-03-15 enligt fastställd
delegationsordning.

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.

Underlag för beslut



Justerare

Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2021-03-15,
Renhållningsverkets beslut fattade på delegation 2021, dnr
RH 2021/0011
Delegationsordning för Renhållningsstyrelsen RH 2019/0373

Utdragsbestyrkande
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Renhållningsstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-23

§ 33 Renhållningsverkets anmälningar till
Renhållningsstyrelsen 2021
Dnr RH 2021/0012

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att godkänna Renhållningsverkets redovisning av anmälningar

Sammanfattning
Anmälningar redovisas i den med kallelsen utsända
föredragningslistan.

Underlag för beslut


Justerare

Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2021-0315 Renhållningsverkets anmälningar till
Renhållningsstyrelsen 2021, dnr RH 2021/0012.

Utdragsbestyrkande
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