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§ 69
Kommunstyrelsens remiss i
ärende"Reglemente för styrelser och nämnder
iLunds kommun", KS 2019/0643
Dnr RH 2019/0340

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.

Yrkanden
Torsten Czernyson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
remissvar.
Ulf Nymark (MP) yrkar att förslaget till uppdrag ges följande lydelse
(tillägg i fetstil):
För att förtydliga styrelsens uppdrag vill renhållningsstyrelsen att
uppdraget i reglementet ändras till: ”Lunds renhållningsstyrelse
ansvarar för de delar inom miljöbalkens kapitel 15 som åligger
kommuner. Renhållningsstyrelsen arbetar därutöver för att i
första hand förebygga att avfall uppstår. Renhållningsstyrelsen
deltar även i kommunens planarbete enligt plan- och bygglagen samt
har det kommunala ansvaret för kontrollprogram över nedlagda
deponier.
att Renhållningsstyrelsen föreslår också kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att i samband med antagande av nytt
reglemente ändra Renhållningsstyrelsens namn till
Renhållningsnämnden. Renhållningsstyrelsen anser det inte längre

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Renhållningsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-12-10
motiverat att särskilja vår verksamhet från kommunens nämnders.
Vårt uppdrag har idag en helt annan bredd än att enbart ”bortskaffa
hushållens avfall”. Ett namnskifte skapar också tydlighet och
enhetlighet i kommunens nämndorganisation.
att tilläggsyrkandena behandlas var för sig.
Torsten Czernyson (KD) yrkar att uttrycket "i första hand" i Ulf
Nymarks (MP) första tilläggsyrkande ersätts med "även" och skall
således lyda: "Renhållningsstyrelsen arbetar även för att
förebygga att avfall uppstår"
Ulf Nymark (MP) och Rune Granqvist (S) instämmer i Torsten
Czernysons (KD) yrkande.
Vidare yrkar Torsten Czernyson (KD) avslag på Ulf Nymarks (MP)
tilläggsyrkande gällande namnbyte för Renhållningsstyrelsen.
Rune Granqvist (S) och Lars Dahlquist (M) instämmer i Torsten
Czernysons (KD) avslagsyrkande.
Lars Lindholm (FNL) yrkar bifall till Ulf Nymarks (MP)
tilläggsyrkande gällande namnbyte.

Beslutsgång
Alla instämde i Torsten Czernysons (KD) yrkande om uppdrag
inklusive tillägg. Således beslutade styrelsen om detta.
Ordföranden ställer proposition på Ulf Nymarks (MP) yrkande om
namnbyte mot avslag och finner att Renhållningsstyrelsen bifaller
avslagsyrkandet.
Omröstning begärs.
Styrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Ulf Nymarks (MP) yrkande
Nej för bifall till Torsten Czernysons (KD) yrkande
Omröstning utfaller enligt följande:
Ulf Nymark (MP) och Lars Lindholm (FNL) röstar Ja.
Torsten Czernyson (KD), Lars Dahlquist (M), Martin Palm (L), Rune
Granqvist (S) och Eva Ohlsson (S) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 2 Ja-röster mot 5 Nej-röster.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)

Renhållningsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-12-10
Renhållningsstyrelsen beslutar således att avslå Ulf Nymarks (MP)
yrkande gällande namnbyte för Renhållningsstyrelsen.

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att godkänna Renhållningsverkets remissvar som sitt eget med
följande tillägg: "Renhållningsstyrelsen arbetar även för att
förebygga att avfall uppstår".
att översända remissvaret till Kommunstyrelsen
att avslå Ulf Nymarks (MP) m.fl. yrkande gällande namnbyte för
Renhållningsstyrelsen

Reservationer
Ulf Nymark (MP) reserverar sig mot Renhållningsstyrelsens beslut
gällande namnbyte för Renhållningsstyrelsen till förmån för eget
yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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RH 2019/0011

Renhållningsstyrelsen
Plats och tid

Renhållningsverket, Stora konferensrummet, Traktorvägen 16,
2019-12-10 klockan 18.00–19.17

Ledamöter

Torsten Czernyson (KD), ordförande
Lars Lindholm (FNL), vice ordf
Ulf Nymark (MP), 2:e v ordf
Lars Dahlquist (M)
Rune Granqvist (S)
Eva Ohlsson (S)

Tjänstgörande ersättare

Martin Palm (L)

Ersättare

Staffan Fredlund (C)
Björn Palmqvist (FNL)
Gustav Hofvander (S)
Lisa Pedersen (MP)
Sven-Inge Cederfelt (V)

Övriga

Agneta Ingemarsson, Ekonomichef, Renhållningsverket
Jadwiga Romanowska Hansson, Nämndsekreterare,
Renhållningsverket
Peter Månsson, Driftchef, Renhållningsverket
Therese Fällman, Renhållningsdirektör, Renhållningsverket
Per-Jörgen Persson, Skyddsombud, Renhållningsverket
Johan Nordqvist, Skyddsombud, Renhållningsverket
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Rune Granqvist (S)
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Plats och tid för justering
Underskrifter
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RH 2019/0011

Sekreterare

Jadwiga Romanowska Hansson

Ordförande

Torsten Czernyson (KD)

Justerare

Rune Granqvist (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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§ 65–74

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Renhållningsverket, Traktorvägen 16

Underskrift

Jadwiga Romanowska Hansson
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