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2022-08-31

§ 289 Lunds kommuns renhållningsordning 2022–
2026 – beslut om antagande
Dnr KS 2021/0555

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

anta upprättat förslag till Renhållningsordning för Lunds
kommun 2022–2026, samt

att

renhållningsordningen ska träda i kraft från och med den 1
oktober 2022.

Reservationer
Jesper Sahlén (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Sammanfattning
Det kommunala avfallsansvaret regleras huvudsakligen i miljöbalken
(SFS 1998:808). I miljöbalken framgår att samtliga kommuner, som
ett led i detta ansvar, har att upprätta en renhållningsordning.
Renhållningsordningen består av avfallsplan och tillhörande
föreskrifter för avfallshantering. Avfallsplanen ska innehålla
uppgifter om avfall inom kommunen liksom uppgifter om de
åtgärder kommunen ämnar vidta för att minska avfallets mängd och
farlighet. I avfallsföreskrifterna ska det framgå hur kommunen
fullgör sina skyldigheter på avfallsområdet och vilka
fastighetsinnehavare som omfattas.
Nuvarande renhållningsordning antogs av kommunfullmäktige den
15 juli 2016, § 140. Renhållningsstyrelsen har i nära samarbete med
tjänstepersoner på flera förvaltningar inom kommunen och andra
kommuner i SYSAV-regionen tagit fram ett förslag till ny
renhållningsordning, och översänt denna till kommunstyrelsen för
vidare beredning inför beslut om antagande i kommunfullmäktige.

Yrkanden
Hedvig Åkesson (KD) och Victoria Tiblom (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till Renhållningsordning för Lunds
kommun 2022–2026, samt
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att renhållningsordningen ska träda i kraft från och med den 1
oktober 2022.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar
att under rubriken ”Genomförande och uppföljning”, sida 18 i
avfallsplanen, efter tredje meningen lägga till en ny mening med
följande lydelse:
Varje nämnd och styrelse ska i den årliga verksamhetsplaneringen
integrera egna mål och åtgärder med utgångspunkt i avfallsplanen.,
att under Delområde 1, Minskning av avfall, under rubriken
”Kommunens åtgärder”, sida 20 i avfallsplanen, mellan nuvarande
punkt 1.2 och 1.3 lägga till en ny punkt enligt följande:
Alla förvaltningar och bolag har ett stort ansvar för att öka kunskapen
om avfallsminimering hos invånare och företagare. Ansvarig: Varje
nämnd och bolag ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde ta
fram aktiviteter och åtgärder riktade mot kommunens invånare och
verksamheter för att öka kunskapen om avfallsminimering.,
att under Delområde 3, Nedskräpning, sida 22 i avfallsplanen, ersätta
av kommunkontoret föreslagen indikator med indikatorer enligt
Renhållningsstyrelsens förslag,
att under Delområde 4, Samverkan, sida 23 i avfallsplanen, åtgärd 4.3
ändra åtgärdens lydelse enligt följande:
Avfallsprogramskick-off ska genomföras och resultera i en gemensam
handlingsplan för att möjliggöra inomkommunala samarbeten.,
att med dessa ändringar anta upprättat förslag till
Renhållningsordning för Lunds kommun 2022–2026, samt
att renhållningsordningen ska träda i kraft från och med den 1
oktober 2022.
Jesper Sahlén (V) och Björn Abelson (S) instämmer i Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande.
Hedvig Åkesson (KD) yrkar avslag på Karin Svensson Smith (MP)
med fleras yrkande i enlighet med sitt eget med fleras bifallsyrkande
till arbetsutskottets beslutsförslag.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Hedvig Åkesson (KD) med fleras yrkande vara bifallet.
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Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Hedvig Åkesson (KD) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Karin Svensson Smith (MP) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Victoria Tiblom (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Jesper Sahlén (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Hedvig Åkesson
(KD) med fleras yrkande.

Underlag för beslut


















Justerare

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-08-22 § 224 Lunds kommuns renhållningsordning
2022–2026 – beslut om antagande
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-08-18 Lunds
kommuns renhållningsordning 2022–2026 – beslut om
antagande
Förslag till ny renhållningsordning för Lunds kommun (för
antagande), bestående av följande handlingar:
Avfallsplan, med tillhörande bilagor
1. Nulägesbeskrivning
2. Miljöbeskrivning
3. Barnkonsekvensanalys
4. Nedlagda deponier
5. Uppföljning av avfalls- och kretsloppsplan 2016–2020
6. Framtagningsprocessen
7. Delmål i program för ekologisk hållbar utveckling och i
program för social hållbar utveckling som ska uppnås genom
avfallsplanen
Föreskrifter för avfallshantering, med tillhörande bilagor
1. Definitioner
2. Hämtningsintervall
3. Bestämmelser om sortering, emballering och överlämning
Samrådsredogörelse
Sammanställning av inkomna yttranden under genomförda
utställningar och samråd
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Avfallsplan med tillhörande bilagor (1–7), med markerade
ändringar efter samrådsremiss
Föreskrifter för avfallshantering, med markerade ändringar
efter bägge samrådsremisserna
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-06-22 § 249
Föreskrifter för avfallshantering i Lunds kommun (del av
renhållningsordningen) – beslut om förnyad utställning
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-0620 § 77 Föreskrifter för avfallshantering i Lunds kommun (del
av renhållningsordningen) – beslut om förnyad utställning
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-06-13 Föreskrifter
för avfallshantering i Lunds kommun (del av
renhållningsordningen) – beslut om förnyad utställning
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-01 § 392 Lunds
kommuns renhållningsordning 2021–2024, remissutskick
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-1122 § 304 Lunds kommuns renhållningsordning 2021–2024,
remissutskick
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-08 Lunds
kommuns renhållningsordning 2022–2026, remissutskick
Protokollsutdrag renhållningsstyrelsen 2021-05-25 § 47
Lunds kommuns renhållningsordning 2021–2024, inklusive
tillhörande protokollsbilaga (skriftlig reservation från MP)
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2021-05-20 Lunds
kommuns renhållningsordning 2021–2024
Renhållningsverkets ursprungliga förslag till
renhållningsordning för Lunds kommun 2021–2024, med
tillhörande bilagor (1–6)

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Samtliga kommunens nämnder och styrelser
Samtliga kommunens hel- och majoritetsägda bolag

Justerare

Utdragsbestyrkande

4 (6)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

5 (6)

Sammanträdesdatum
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KS 2021/0805

Kommunstyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

2022-08-31 klockan 14.00–16.22, ajournering klockan 15.30–
15.52, Sessionssalen, Stadshuset
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Jan Annerstedt (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Victoria Tiblom (SD)
Jesper Sahlén (V), tjänstgör för Helena Falk (V)

Fabian Zäll (L)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Amanda Thonander (M)
Camilla Ländin (C)
Liv Severinsson (FNL)
Lena Fällström (S), § 278–301, 303–315
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Urban Nilsson (SD)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Karl Jönsson, kommunikationsstrateg
Oscar Arnell, chefsjurist

Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 278–315, varav § 298 är omedelbart justerad
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KS 2021/0805

Digital justering tisdagen den 6 september 2022 klockan 14.00

Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 278–297 och 299–315

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg
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Utdragsbestyrkande

2022-09-29

