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Svar på remiss: Reglemente för nämnder och
styrelser i Lunds kommun, KS 2019/0643
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

Barnets bästa
Någon barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Under varje mandatperiod bör nämndernas och styrelsernas
reglemente ses över. Det har tidigare skett av nämnder och styrelser
vid olika tillfällen vilket bland annat har fått till följd att samma
bestämmelser uttrycks på olika sätt och att språkbruket blivit
inkonsekvent.
Renhållningsstyrelsen välkomnar den gemensamma översynen av
reglementen för nämnder och styrelser inom Lunds kommun då det
torde öka medborgarens möjlighet att delta i den lokala demokratin
inom samtliga nämnders och styrelsers verksamheter då det
politiska ansvaret förtydligas.
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I förslaget har:





samtliga nämnders och styrelsers reglementen slagits ihop i
ett och samma dokument (exkl. krisledningsnämnden),
samtliga styrelser och nämnders gemensamma bestämmelser
samlats i ett sammanhang,
ny/förändrad lagstiftning uppdaterats,
det politiska ansvaret kring fyra områden förtydligats.

Renhållningsstyrelsens uppdrag enligt förslag till nytt
reglemente
Renhållningsstyrelsens reglemente skiljer sig inte i förslaget mot det
nu gällande reglementet. Idag bedriver styrelsen verksamhet som ej
syns i reglementet. Det är t.ex. deltagande i planarbetet enligt planoch bygglagen samt ansvaret för kontrollprogram över nedlagda
deponier. Renhållningsstyrelsen föreslår att reglementet
kompletteras med dessa verksamheter.
För att förtydliga styrelsens uppdrag vill renhållningsstyrelsen i att
uppdraget i reglementet ändras till:
”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.”

De för styrelser och nämnder gemensamma
bestämmelserna
De gemensamma bestämmelserna (bilaga: gemensamma
bestämmelser) skiljer sig inte i särskilt stor utsträckning från det
nuvarande reglementet. De är överlag tydliga och förenklar
styrelsens arbete.
Styrelsen ställer sig dock frågande till § 8 närvarorätt gällande
kommunalråd och kommunstyrelsens ordförandes rätt att närvara
vid styrelsens sammanträden samt delta i överläggningar.

Förtydligande av politiskt ansvar inom fyra områden
De områden som förtydligas gällande det politiska ansvaret i förslag
till reglemente är: mark- och exploateringsfrågor, ansvaret som
fastighetsägare, ansvarsfördelningen mellan utbildningsnämnden
och barn- och skolnämnden samt arbetsgivarrollen.
Renhållningsstyrelsen har inga synpunkter på frågan om mark- och
exploateringsfrågor eller ansvarsfördelningen mellan
utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden.
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Att samla den strategiska långsiktiga lokalförsörjningsansvaret hos
kommunstyrelsen kan innebära en tydligare rollfördelning för frågan
då den idag ligger delad på flera nämnder.
Renhållningsstyrelsen ser positivt på att ansvar för kollektivavtal,
förhandlingsrätt, tolkning och tillämpning av lag och avtal samlas på
ett tydligare sätt under kommunstyrelsen. I praktiken sker detta
redan idag och då bör det även synas i reglementet för att synliggöra
Lunds kommun som en arbetsgivare.

Renhållningsverkets förslag till beslut
Renhållningsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna Renhållningsverkets remissvar
att översända remissvaret till Kommunstyrelsen

Therese Fällman
Renhållningsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

