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Svar på remiss 2 i ärende "Reglemente för styrelser
och nämnder i Lunds kommun", KS 2019/0643
Förslag till beslut
Renhållningsstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna Renhållningsverkets remissvar

Sammanfattning
Renhållningsstyrelsen ställer sig i stort positiv till förslag på justerat
reglemente. Då lagstiftningen har justerats föreslås ett smärre tillägg
under uppdrag och verksamhet § 1.

Underlag för beslutet







Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2020 Svar
på remiss 2 i ärende "Reglemente för styrelser och nämnder i
Lunds kommun" dnr RH 2020/0352
Renhållningsstyrelsens beslut den 10 december 2019, §69
dnr RH 2019/0340
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-09-08 Remittering
av förslag till reglemente för styrelser och nämnder i Lunds
kommun
Bilaga Reglemente för styrelser och nämnder - med rättningar
Bilaga Reglemente för styrelser och nämnder - sammanställt
Bilaga Översyn av reglementet, fördjupande utredningar

Ärendet
Under varje mandatperiod ses nämndernas och styrelsernas reglemente
över. I översynen av nuvarande reglemente ser vi att nu gällande
versioner är framtagna vid olika tillfällen vilket bl.a. har fått till följd att
samma bestämmelser uttrycks på olika sätt, att språkbruket är
inkonsekvent etc. Syftet med revideringen är att förtydliga det politiska
ansvaret för nämnder och styrelser med fokus på tydlighet och helhet.
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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.

Beredning
Ärendet har i sak inte ändrats sedan första gången styrelsen
besvarade remissen varför ingen ytterligare beredning genomförts.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Föredragning
I förslag till nytt reglemente föreslås att Renhållningsstyrelsens
uppdrag och verksamhet definieras enligt nedan.
§1
Lunds renhållningsstyrelse ansvarar för kommunens skyldigheter enligt
miljöbalkens (1998:808) 15 kapitel 20 §. Renhållningsstyrelsen arbetar
även för att förebygga att avfall uppstår. Renhållningsstyrelsen deltar även
i kommunens planarbete enligt plan- och bygglagen samt har det
kommunala ansvaret för kontrollprogram över nedlagda deponier.
§2
Renhållningsstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i
mål och ärenden som faller inom styrelsens verksamhetsområde och
därvid ingå förlikning och antaga ackord.
Renhållningsstyrelsen får också besluta om nedsättning eller avskrivning
av fordran.

Då miljöbalken reviderades 1 augusti 2020 föreslås ett smärre tillägg
till § 1. Förslag till ny text, där tillägget är gulmarkerat lyder:
Lunds renhållningsstyrelse ansvarar för kommunens skyldigheter
enligt miljöbalkens (1998:808) 15 kapitel 20 §.
Renhållningsstyrelsen arbetar även för att förebygga att avfall
uppstår enligt miljöbalkens (1998:808) 15 kapitel, 2 §.
Renhållningsstyrelsen deltar även i kommunens planarbete enligt
plan- och bygglagen samt har det kommunala ansvaret för
kontrollprogram över nedlagda deponier.
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