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Justerare
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Sekreterare

Jadwiga Romanowska Hansson

Ordförande

Torsten Czernyson (KD)

Justerare

Eva Ohlsson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-06-21

§ 36 Godkännande av föredragningslistan och val av
justerare samt tid för justering
Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagen föredragningslista
att till justerare utse Eva Ohlsson (S) med Charlotte Westerstad (L)
som ersättare
att protokollet justeras digitalt den 28 juni 2022

Justerare

Utdragsbestyrkande

4 (13)

Renhållningsstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-06-21

§ 37 Information: Lunds kommuns policy och
handlingsplan gällande arbetsmiljö
Dnr RH 2022/0145

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning
HR-partner Ilirjana Lily Metaj informerar styrelsen om Lunds
kommuns arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Renhållningsstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-06-21

§ 38 Information från förvaltningen
Dnr RH 2022/0035

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning
Tf. renhållningsdirektör Peter Månsson informerar om:






Årshjulet: Inga ändringar sedan föregående sammanträde
Rögle deponi: Pågående arbete med lösning av problem med
vattenflöde och pumpstationer; Pågående arbete med
relationsritningar; Slutbesiktning av deponin sker i augusti
2022
Status sopsug: Pågående arbete med lösning av vattenläckage
i ledningarna
Sommarens feriearbetare

Enhetschef för kundtjänst och rådgivning, Sara Karlsson informerar
om kundenkäten bland villakunder som genomfördes under våren
2022. Undersökningen skickades via mejl till 5600 adresser, 35% av
dessa (1963) har besvarat enkäten.
Renhållningsdirektör Cecilia Holmblad redogör för arbetet med den
nya renhållningstaxan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Renhållningsstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2022-06-21

§ 39 Information: Ersättare för chefer under
sommaren 2022
Dnr RH 2022/0135

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning
Styrelsen informeras om ersättare för förvaltningens ordinarie
chefer under sommarsemestern 2022.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-06-21

§ 40 Månadsrapport maj 2022
Dnr RH 2022/0136

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att

godkänna månadsrapporten för maj 2022.

Sammanfattning
En månadsrapport för maj 2022 är framtagen enligt
kommungemensamma anvisningar för månadsrapport.
Redovisningen består av uppföljning av mål, resultat och
investeringar.

Yrkanden
Torsten Czernyson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut:
att godkänna månadsrapporten för maj 2022.

Underlag för beslut



Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2022-06-10 dnr RH
2022/0136.
Månadsrapport maj 2022

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Renhållningsstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2022-06-21

§ 41 Remiss i ärende Översyn av Lunds kommuns
författningssamling KS 2022/0085
Dnr RH 2022/0070

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget, samt
översända yttrandet till kommunkontoret

Sammanfattning
Kommunkontoret har initierat en översyn av Lunds kommuns
författningssamling, vilken är i behov av omstrukturering för att bli
tydligare och mer tillgänglig för såväl medborgare som för
tjänstepersoner och politiker.
Renhållningsstyrelsen har idag fyra styrdokument som ligger
publicerade i författningssamlingen på Lunds kommuns webbplats.
De förvaltningsspecifika styrdokument som finns i
författningssamlingen är aktuella och gäller tills nya beslut, som
påverkar innehållet i styrdokumenten, är tagna.

Yrkanden
Tortsen Czernyson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut:
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget, samt
att översända yttrandet till kommunkontoret

Underlag för beslut




Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2022-05-30 Yttrande
över Remiss i ärende Översyn av Lunds kommuns
författningssamling
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-0214 § 40 Översyn av Lunds kommuns författningssamling
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-01-25 Översyn av
Lunds kommuns författningssamling

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Renhållningsstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2022-06-21

§ 42 Remiss i ärende "Ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2023-2025 med budget för
2023", KS 2021/0821
Dnr RH 2022/0123

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att
att

Renhållningsstyrelsen tilldelas en utökad ram på 200 tkr till
totalt 500 tkr årligen för uppdraget att minska kommunens
avfall
anta förvaltningens yttrande som sitt eget samt

att

översända yttrandet till Kommunstyrelsen

Sammanfattning
Renhållningsverket har förnärvarande svårt att bedöma huruvida
och i vilken omfattning förutsättningarna kan komma att ändras eller
inte. Vi inväntar ett flertal besked avseende ändrad lagstiftning som
kan innebära avsevärda konsekvenser för verksamheten under 2023
och framåt.
I förslaget till EVP 2023–2025 är siffrorna i underlaget, som vi
bedömer det, relativt väl anpassade till de kostnadsutmaningar och
förutsättningar vi idag kan överblicka. Vi har de senaste månaderna
levt i en miljö med stora kostnadsutmaningar till följd av främst
Ukrainakrisen, men också en kraftigt ökande inflation, svaga SEK vs
EUR/USD, komponentbrist, kraftigt ökade drivmedels- och
energipriser, långa leveranstider, ökade räntekostnader mm.
Renhållningsverket ser såväl kostnadsökningar samt eventuellt
kommande volymförändringar som kan komma att påverka
verksamheten. För att komma till rätta med de ökade kostnaderna
föreslås att verksamheten dels måste kostnadseffektiviseras årligen,
dels ökade taxor och avgifter.
Förslaget innebär även att ett uppdrag tilldelas
Renhållningsstyrelsen. Uppdraget innebär att arbeta med nämndorganisationernas förmåga att minska sitt avfall.
Renhållningsstyrelsen tilldelas en utökad ram på 200 tkr till totalt
500 tkr årligen för ökade kostnader för genomförandet av uppdraget
enligt tidigare beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-06-21

Yrkanden
Torsten Czernyson (KD) yrkar med instämmande av Lars Dahlquist
(M) och Charlotte Westerstad (L) bifall till förvaltningens förslag till
beslut:
att Renhållningsstyrelsen tilldelas en utökad ram på 200 tkr till
totalt 500 tkr årligen för uppdraget att minska kommunens avfall
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget samt
att översända yttrandet till Kommunstyrelsen

Underlag för beslut






Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2022-06-10 Yttrande
över remiss i ärende Ekonomi- och verksamhetsplan 2023–
2025
Protokollsutdrag KS AU 2022-05-02 § 63 Utskick av underlag
för ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023–2025 med
budget för 2023
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-05-02 Remiss av
slutligt budgetunderlag till EVP 2023–2025 med budget för
2023 för Lunds kommun
Budgetunderlag inför EVP 2023–2025
Ekonomi- och verksamhetsplan 2022–2024

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Renhållningsstyrelsen
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2022-06-21

§ 43 Renhållningsverkets beslut fattade på
delegation 2022
Dnr RH 2022/0033

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att

godkänna Renhållningsverkets redovisning av beslut fattade på
delegation 2022-05-07 – 2022-06-13 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.

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Renhållningsstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-06-21

§ 44 Renhållningsverkets anmälningar till
Renhållningsstyrelsen 2022
Dnr RH 2022/0032

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att

godkänna Renhållningsverkets redovisning av anmälningar

Sammanfattning
Redovisning av anmälningar till Renhållningsstyrelsens
sammanträde den 21 juni 2022.
Renhållningsstyrelsen önskar få en mer detaljerad information om
arbetsskador och tillbud i samband med redovisningen av
förvaltningens samverkansprotokoll.

Underlag för beslut


Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2022-06-13
Renhållningsverkets anmälningar till Renhållningsstyrelsen
2022

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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