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Renhållningsverkets beslut fattade på delegation
2020
Förslag till beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att

godkänna Renhållningsverkets redovisning av beslut fattade på
delegation 2019-09-04 – 2020-10-12 enligt fastställd
delegationsordning:

Delegat 10 (Ordförande)
Delegat 20 (Renhållningsdirektör)
Ö:4. Teckna avtal, inkl. gångbanerenhållningskontrakt
1 nytecknat gångbanerenhållningskontrakt till ett värde av 941 kr.
0 uppsagda gångbanerenhållningskontrakt till ett värde av 0 kr.

Delegat 21 (Utrednings- och planeringsingenjör)
Ö:5. Besvara remisser i detaljplansärenden som handläggs enligt
standardförfarande och är av enklare art
Ö:6. Besvara remisser i detaljplansärenden i granskningsskedet och som
handläggs enligt standardförfarande
3 besvarade remisser

Delegat 40 (Avdelningschef)
P:2. Beslut om tillsvidareanställning
1 tillsvidareanställningsavtal
P:3.2. Beslut om visstidsanställning av övrig personal, högst 6 månader
1 visstidsanställningsavtal

Postadress

Box 21
22100 Lund

Besöksadress

Traktorvägen 16

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

renhallningsverket@lund.se
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Delegat 50 (Avdelningschef)
Delegat 52 (Kundservicehandläggare)
Ö:3. Förändrat sophämtningsintervall:
Uppehåll i sophämtningen under max 24 månader
Gemensam sopbehållare
8 bifallna dispenser om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
0 bifallna ansökningar om gemensam sopbehållare

Sammanfattning
Renhållningsstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till
ordföranden och tjänstemän i enlighet med ”Delegationsordning för
Renhållningsstyrelsen”. Dessa beslut ska redovisas till
Renhållningsstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
Renhållningsstyrelsen omprövar eller fastställer
delegeringsbesluten. Däremot får Renhållningsstyrelsen återta
lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av
den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och
fatta beslut.

Underlag för beslutet



Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2020-10-12,
Renhållningsverkets beslut fattade på delegation 2020, dnr
RH 2020/0009
Delegationsordning för Renhållningsstyrelsen RH 2019/0373

Ärendet
En kommunal nämnd har enligt 6 kap. 37 § KL rätt att uppdra åt
presidiet, ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd
hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en
anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§.
Att fatta beslut med stöd av delegation innebär att ärendet avgörs
och endast kan ändras efter överklagande i lagstadgad ordning.
Beslutsfattarens överordnade eller den delegerande nämnden kan
alltså inte ändra beslutet. Däremot behåller delegerande nämnd eller
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förvaltningschef (vid vidaredelegation) sin beslutsrätt och kan
föregripa delegatens beslut genom att själv ta över ärendet och
besluta.
Rätten för viss befattning att fatta beslut med stöd av
delegeringsbestämmelser omfattar även förordnad vikarie.
Anvisning: Redovisning av ärendet. Om förslaget till beslut får
ekonomiska konsekvenser ska dessa beskrivas här.

Begränsningar vid delegationsbeslut
Om kommunfullmäktige eller nämnden fattat beslut om riktlinjer för
verksamheten ska dessa följas när delegat fattar beslut. Delegaten
ska förvissa sig om att behövliga medel finns för de kostnader som
beslutet kan innebära.

Vissa beslut får inte delegeras
I principiella ärenden får beslutanderätten inte delegeras (6 kap. 38
§ KL), nämligen
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning
eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden
med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av
fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats
över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Therese Fällman
Renhållningsdirektör

Beslutet skickas till
Akten

Agneta Ingemarsson
Ekonomichef

