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§ 39

Ärende och föredragningslista och val
av justerare

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att till justerare utse Rune Granqvist (S) och till ersättare Sven-Inge
Cederfelt (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Regeringskansliets remiss
Promemoria om Mer fastighetsnära
insamling avförpackningsavfall och
returpapper - utveckling av
producentansvaren

Dnr RH 2018/0180

Sammanfattning
Förslaget går ut på att producentansvaret ska bestå men omfatta fullt
kostnadsansvar för insamling och återvinning av tidningar och
förpackningar. Det kommer också att vara fokus på fastighetsnära
(bostadsnära) insamling. Insamlingssystemet/en ska vara rikstäckande
och tillståndspliktiga med Naturvårdsverket som tillståndsmyndighet. Det
föreslås att det blir krav på producenterna att göra smartare och mera
miljöanpassade förpackningar.
Det finns mycket i förslaget som inte är klart och tydligt och mycket som
återstår att utreda. Det läggs för mycket ansvar på att producenter och
kommuner ska lösa många av problemen i samråd.

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 2 maj 2018 dnr RH 2018/0180
Regeringens promemoria om Mer fastighetsnära insamling av
förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren

Yrkanden
Jörgen Jörgensen (L) och Rune Granqvist (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att
att

anta tjänsteskrivelsen som eget yttrande
för Lunds kommun skicka detta remissvar till Regeringskansliet,
Miljö- och energidepartementet

Beslut expedieras till:
Regeringskansliet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Ansökan om särprofilering för Lunds
Renhållningsverk

Dnr RH 2018/0111

Sammanfattning
Lunds kommun har beslutat om ny kommunikationsplattform.
Verksamheter i behov av särprofilering uppmanas att ansöka om sådan.
Behov av särprofilering finns för Lunds Renhållningsverksamhet då
verksamheten till betydande delar är konkurrensutsatt och
beteendepåverkan är av avgörande betydelse för att nå måluppfyllelse.
För att stärka Lunds profil i hållbarhetsfrågor skall även tydliggöras att
Renhållningsverket är en del av Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 6 april 2018 dnr RH 2018/0111.
Kommunfullmäktiges beslut den 26 januari 2017, § 13 dnr KS 2016/0667
Kommunstyrelsens beslut den 11 januari 2017, § 23 dnr KS 2016/0667.

Yrkanden
Ulf Nymark (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med
tilläggsyrkande att ändra den andra att-satsen till:
”att tydliggöra att Lunds Renhållningsverk är en del av Lunds kommun
genom att till Renhållningsverkets logotype till exempel foga textraden
- en del av Lunds kommun”

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att
att

ansöka om särprofilering för Lunds Renhållningsverk.
tydliggöra att Lunds Renhållningsverk är en del av Lunds kommun
genom att till Renhållningsverkets logotype till
exempel foga textraden - en del av Lunds kommun

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Informationsärende: LRV:s
avvikelser/klagomål

Yrkanden
Torsten Czernyson (KD) yrkar att styrelsen får en konkret
återrapportering av LRV:s avvikelser/klagomål till det första
sammanträdet efter sommaruppehållet och att rapporten skickas ut till
styrelsen i god tid före sammanträdet.

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att

Justerare

styrelsen får en konkret återrapportering av LRV:s
avvikelser/klagomål till det första sammanträdet efter
sommaruppehållet och att rapporten skickas ut till styrelsen i god
tid före sammanträdet.

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Renhållningsverkets beslut fattade på
delegation 2018

Dnr RH 2018/0045

Sammanfattning
Renhållningsstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och
tjänstemän i enlighet med ”Renhållningsstyrelsens Delegationsordning
för Renhållningsverket 2018”. 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.

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2018-04-30 dnr RH 2018/0045
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse RH 2017/0462

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att

godkänna Renhållningsverkets redovisning av beslut fattade på
delegation 2018-04-07 – 2018-04-30 enligt fastställd
delegationsordning

Delegat 10 (ordförande)
Delegat 12 (2:e vice ordförande)
Delegat 20 (förvaltningschef)
5. Kurser och konferenser
EDP Future utvecklingskonferens 16-17 april 2018.
Deltagare: Åsa Grönvall, Thomas Svensson
19. Tecknade avtal
0 nytecknade gångbanerenhållningskontrakt
2 uppsagda gångbanerenhållningskontrakt till ett värde av 2595 kronor
Delegat 23 (kvalitets- och miljösamordnare)
18. Förändrat sophämtningsintervall
12 bifallna dispenser om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
1 bifallen dispens om gemensam sopbehållare

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (15)

Renhållningsstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-05-08

0 bifallen dispens om förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall
Delegat 30 (Bitr. förvaltningschef)
Delegat 40 (Avdelningschef – driftavdelningen)
5. Kurser och konferenser
Avfall Sverige Webbkurs: Certifierad sophämtare
Deltagare: Alla renhållningsarbetare på LRV
Delegat 41 (Biträdande driftchef)
Delegat 50 (Avdelningschef – ekonomiavdelningen)
5. Kurser och konferenser
EDP Future utvecklingskonferens 16-17 april 2018.
Deltagare: Daniel Jönsson
Rundström Konsult AB: ”Arkivlagen i praktiken” och ”Att upprätta en
dokumenthanteringsplan” 15-16 maj 2018
Deltagare: Jadwiga Romanowska Hansson

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Renhållningsverkets anmälningar till
Renhållningsstyrelsen 2018

Dnr RH 2018/0046

Sammanfattning
Sammanställning av ärenden som redovisas för Renhållningsstyrelsen
2018-05-08

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2018-04-30, dnr RH 2018/0046.

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att

godkänna Renhållningsverkets redovisning av anmälningar i
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 2018-04-30 enligt nedan:

RH 2018/0186
Remiss i ärende ”Överenskommelse till samverkan i Lund mellan
det civila samhället och kommunen” KS 2018/0688
RH 2018/0190
Remiss i handlingsplan för Delaktighet för alla
RH 2018/0197
Kommunstyrelsens beslut: Regelverk avseende ansökan om medel
som är avsatta för genomförande av planen för delaktighet och
jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar
RH 2018/0198
Kommunstyrelsens beslut avseende Nämndernas begäran om
överföring av budgetavvikelse från 2017 till 2018 samt utökning av
investeringsramen 2018
RH 2018/0199
Kommunstyrelsens beslut avseende Utvärdering av kommunens
interna kontroll 2017

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45

S och MP i Lund skrivelse till
Renhållningsstyrelsen: För ökad
återanvändning genom förbättrad
insamling av och fler samarbeten kring
återanvändbara/reparerbara produkter

Dnr RH 2017/0432

Sammanfattning
I en skrivelse från socialdemokraterna (S) och miljöpartiet (MP), till
renhållningsstyrelsen, yrkar man på åtgärder för att öka återanvändning
och förebygga avfall. Förvaltningen bedömer att föreslagna åtgärder är i
linje med de utvecklingsmål renhållningsstyrelsen beslutat om.

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 2 maj 2018 dnr RH 2017/0432.
Skrivelse från S och MP till renhållningsstyrelsen den 28 september
2017.

Yrkanden
Jörgen Jörgensen (L), Ulf Nymark (MP) och Rune Granqvist (S) yrkar
bifall till förvaltningen förslag till beslut.

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att

att

ge förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på möjligheter att ta
till vara en större andel av de återanvändbara produkterna som idag
lämnas på återvinningscentralerna. Detta kan exempelvis ske
genom att skapa fler samarbeten med olika aktörer som vill bidra
till återanvändning.
Renhållningsverket verkar för att även SYSAV, vid sina
verksamheter i Lund, arbetar för att en större andel av de
återanvändbara produkterna tas till vara.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Remiss i ärende ”Överenskommelse
till samverkan i Lund mellan det civila
samhället och kommunen”, KS
2016/0688

Dnr RH 2018/0186

Sammanfattning
Styrgruppen för Lunds Överenskommelse har arbetat fram ett förslag till
Lunds Överenskommelse mellan kommunen och civilsamhället. I
förslaget beskrivs syfte och mål med Lunds Överenskommelse, samt
vilka principer och åtaganden som ska ligga till grund för samarbete och
samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund.
Förslaget har remitterats till nämnder, styrelser, kommunala råd samt
föreningar och organisationer för yttrande.

Beslutsunderlag
KSau tjänsteskrivelse 2018-03-06 dnr KS 2016/0688
Skrivelse 2018-03-07 Förslag till överenskommelse mellan Lunds
kommun och idéburen sektor

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att uppdra åt presidiet att svara på remissen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Remiss Handlingsplan för Delaktighet
för alla

Dnr RH 2018/0190

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2014 att anta förslag till
Delaktighet för alla, plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättningar i Lunds kommun.
Till planen finns en handlingsplan. Kommunala funktionshinderrådet har
tagit initiativ till att utarbeta en ny handlingsplan vid sitt sammanträde
den 6 december 2016.
Ett förslag till handlingsplan har utarbetats och skickas på remiss till
nämnder och styrelser för yttrande.

Beslutsunderlag
KSau tjänsteskrivelse 2018-02-19 dnr KS 2018/0156
Förslag till handlingsplan för Delaktighet för alla 2018-2020

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att uppdra åt presidiet att svara på remissen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Informationsärende: Inköp av
Fairtrade-produkter och ekologiska
livsmedel

Sammanfattning
Ulf Nymark (MP) informerar styrelsen om att Lunds Renhållningsverk
tilldelats kommunens diplom för inköp av ekologiska livsmedel och
Fairtrade produkter.
Under 2017 var hela 94% av de livsmedel som serverades på LRV
ekologiskt producerade.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Frågor till förvaltningen och
styrelsens ordförande om LRV:s
verksamhet

Sammanfattning
Torsten Czernyson (KD) frågar på vilket sätt LRV var engagerat i
Valborgsfirandet.
Lisa Pedersen (MP) undrar vad som händer i nuläget med
återbruksbutiken på Linero.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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