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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

godkänna reviderat förslag till föreskrifter för avfallshantering,
samt

att

förslaget till föreskrifter ställs ut för granskning under perioden
2022-07-04 till 2022-07-31 samt remitteras till miljönämnden,
i dess roll som tillsynsmyndighet, och övriga berörda
intressenter enligt särskilt upprättad sändlista, detta med
svarstid senast 2022-07-31.

Sammanfattning
Förslag till renhållningsordning har efter beslut i kommunstyrelsen
varit utställd för granskning och remitterats till nämnder och övriga
berörda intressenter för synpunkter. Renhållningsordningen
omfattar avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering.
I samband med utställnings- och samrådsförfarandet har det
framkommit att föreskrifterna för avfallshantering behöver
kompletteras i betydande avseenden.
Kommunstyrelsen föreslås godkänna reviderat förslag till
föreskrifter för avfallshantering, ställa ut detta för granskning samt
remittera detsamma till miljönämnden, i dess roll som
tillsynsmyndighet, samt övriga berörda intressenter enligt särskilt
upprättad sändlista.

Underlag för beslut





Justerare

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-06-13 Föreskrifter
för avfallshantering i Lunds kommun (del av
Renhållningsordningen) – beslut om förnyad utställning
Reviderat förslag till föreskrifter för avfallshantering (med
gulmarkerade förändringar)
Reviderat förslag till föreskrifter för avfallshantering
(granskningsförslag)
Sändlista
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Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-01 § 392 Lunds
kommuns renhållningsordning 2021–2024, remissutskick

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Mottagare enligt särskilt upprättad sändlista
Miljönämnden
För kännedom:
Kommunkontoret, ledningsstöd
Samtliga nämnder och styrelser

Justerare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-06-20

KS 2021/0956

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2022-06-20 klockan 13.00–15.04, Stadshuset, Sessionssalen
Philip Sandberg (L), ordförande, deltar digitalt
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, tjänstgör som
mötesordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Jesper Sahlén (V)

Övriga

Annette Löfgren, projektledare Lundahuset, § 85
Britt Steiner, planeringschef, deltar digitalt § 75–83, 85–86,
deltar fysiskt § 84
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Fredrik Sjögren, politisk sekreterare (L), deltar digitalt
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Olsson, politisk sekreterare (MP), deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digitalt
§ 75–84, 86, deltar fysiskt § 85
Johanna Lindvall, landsbygdsstrateg, § 84
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt § 75–83,
deltar fysiskt § 84–86
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Pål Svensson, servicedirektör, § 83
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Sofia Karlsson, kommunikatör, § 85
Therese Fällman, hållbarhetschef, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt

Justerare

Jan Annerstedt (FNL)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-06-20

KS 2021/0956

Paragrafer

§ 75–86

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 21 juni 2022 kl. 08.30

Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Fredrik Ljunghill (M)

Justerare

Jan Annerstedt (FNL)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum

2022-06-20

Paragrafer

§ 75–86

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2022-07-14

