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Yttrande över remiss i ärende Översyn av Lunds
kommuns författningssamling
Förslag till beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget, samt
översända yttrandet till kommunkontoret

Sammanfattning
Kommunkontoret har initierat en översyn av Lunds kommuns
författningssamling, vilken är i behov av omstrukturering för att bli
tydligare och mer tillgänglig för såväl medborgare som för
tjänstepersoner och politiker.
Renhållningsstyrelsen har idag fyra styrdokument som ligger
publicerade i författningssamlingen på Lunds kommuns webbplats. De
förvaltningsspecifika styrdokument som finns i författningssamlingen
är aktuella och gäller tills nya beslut, som påverkar innehållet i
styrdokumenten, är tagna.

Underlag för beslutet





Postadress

Box 21
22100 Lund

Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2022-05-30 Yttrande över
Remiss i ärende Översyn av Lunds kommuns
författningssamling
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-14 §
40 Översyn av Lunds kommuns författningssamling
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-01-25 Översyn av
Lunds kommuns författningssamling

Besöksadress

Traktorvägen 16

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

renhallningsverket@lund.se
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Ärendet
Bakgrund
Kommunkontoret har initierat en översyn av Lunds kommuns
författningssamling, vilken är i behov av omstrukturering för att bli
tydligare och mer tillgänglig för såväl medborgare som för
tjänstepersoner och politiker.
Inhämtande av yttrande från samtliga kommunens nämnder och
styrelser sker som ett första steg i den kommunövergripande
översynen. Baserat på resultatet kommer kommunkontoret se över hur
författningssamlingen och tillhörande författningsregister lämpligast
bör utformas, samt bereda ett förslag om detsamma för beslut i
kommunstyrelsen.
Renhållningsstyrelsen ska i sitt remissvar besvara tre frågeställningar
och följande typer av styrande dokument bör undersökas extra
noggrant:
Taxor och avgifter
Lokala ordningsföreskrifter
Instruktioner
Reglementen
Bolagsordningar

Föredragning
Vilka av nämndens/styrelsens styrdokument som i dag ligger
publicerade i författningssamlingen på Lunds kommuns webbplats
behöver uppdateras/revideras?
Renhållningsstyrelsen har fyra styrdokument i författningssamlingen:
1.
2.
3.
4.

Avgifter för Lunds Renhållningsverk avseende verksamheter
Taxor 2022 för Lunds Renhållningsverk avseende villahushåll
Föreskrifter för avfallshantering för Lunds kommun
Avfallsplan 2016-2020

De tre förstnämnda dokumenten är aktuella för år 2022. Det sistnämnda
dokumentet, Avfallsplan 2016-2020, är inaktuellt. Renhållningsstyrelsen
har lämnat förslag på ny avfallsplan som är under beredning i
kommunstyrelsen.
Dokumenten justeras av kommunfullmäktige på förslag från
Renhållningsstyrelsen.
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Vilka av nämndens/styrelsens styrdokument som i dag ligger
publicerade i författningssamlingen på Lunds kommuns webbplats
är utdaterade?
Samtliga styrdokument är gällande tills nya är beslutade.

Vilka av nämndens/styrelsens styrdokument saknas i dag i
författningssamlingen på Lunds kommuns webbplats?
Samtliga förvaltningsspecifika styrdokument finns tillgängliga i
författningssamlingen.

Beredning
Ärendet har beretts av tjänstepersoner på Lunds Renhållningsverk.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Peter Månsson
Tf. renhållningsdirektör

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret

