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Renhållningsstyrelsen 
 
Plats och tid Renhållningsverket, stora konferensrummet, Traktorvägen 16, 2016-

12-13 klockan 18.00 
  
Ledamöter Emma Nilsson (MP), ordförande 

Rune Granqvist (S), vice ordf 
Lotta Eldh Pålsson (M) 
Sven-Inge Cederfelt (V) 
Jörgen Jörgensen (L) 

  
Tjänstgörande ersättare Gustav Hofvander (S) 

Lars Dahlquist (M) 
  
Ersättare Staffan Fredlund (C) 

Ulf Nymark (MP) 
  
Övriga Erik Rånlund, förvaltningschef, Renhållningsverket 

Anna Wilhelmsson Göthe, driftschef, Renhållningsverket 
Agneta Ingemarsson, ekonomichef, Renhållningsverket 
Anne-Maj Hansson, nämndsekreterare, Renhållningsverket 

 
Justerare Lars Dahlquist (M) 
  
Paragrafer § 62-72 
  
Plats och tid för justering Traktorvägen 16, 2016-12-21 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Anne-Maj Hansson 
  
  
Ordförande  
 Emma Nilsson (MP) 
  
  
Justerare  
 Lars Dahlquist (M) 
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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Renhållningsstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2016-12-13 
  
Paragrafer § 62-72 
  
Datum då anslaget sätts upp 2016-12-23 Datum då anslaget tas ned 2016-01-18 
  
Förvaringsplats för protokollet Renhållningsverket, Traktorvägen 16 
  
  
Underskrift  
 Anne-Maj Hansson 
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§ 62 Ärende och föredragningslista och val 
av justeringsman 

Beslut 

Renhållningsstyrelsen beslutar 
att till justeringsman utse Lars Dahlquist (M) 
att till ersättare utse Jörgen Jörgensen (L) 
  
att till föreslagen ärendelista lägga till ärende om att LRV firar 125 år 
nästa år. 
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§ 63 RH skrivelse 2016-02-08 ökad 
medborgarservice för Lundabor i 
Lunds yttre tätorter till 
Renhållningsstyrelsen 

Dnr RH 2016/0092 

Sammanfattning 
Renhållningsverket har utrett hur förbättrad service kan ske för invånare i 
kommunens yttre tätorter vad gäller möjligheten till återvinning och 
återbruk. Dagens förhållanden samt några alternativa system för detta 
med kostnadsuppskattning redovisas. 

Beslutsunderlag 
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 2 december 2016 dnr 
2016/0092. 
Renhållningsstyrelsens beslut den 16 augusti 2016, § 42 dnr 2016/0092. 

Yrkanden 
Emma Nilsson (MP) yrkar på återremiss enligt renhållningsstyrelsens 
skrivelse: 

”Behovet av att kunna lämna sorterat avfall kan vara olika beroende på 
typ av avfall. Trädgårdsavfall är det mest av under vår, sommar och höst. 
Så kallade tillfälliga ÅVC kan då vara en lösning för att minska 
transporter till ordinarie återvinningsstationer. 

Lund har två ÅVC i egen regi i Genarp och Veberöd. Öppningstiderna är 
begränsade till två tillfällen i veckan och stationerna står övriga tider 
obemannade. AÖS (avfallshantering Östra Skaraborg) utbildar 
medborgare så att ÅVC här kan öppnas av den enskilda och på så sätt ha 
24/7 öppet. Detta kan ge lägre personalkostnader och bättre 
medborgarservice. 

Utredningsuppdrag 

Återremiss för 

att utreda så kallade tillfälliga ÅVC där behov och kostnader skall 
redovisas 

att utreda förutsättningar för obemannade ÅVC enligt modell AÖS.” 

  

Jörgen Jörgensen (L), Rune Granqvist (S) Lotta Eldh Pålsson (M) Lars 
Dahlquist (M) instämmer. 

  



    
Renhållningsstyrelsen Protokoll 6 (16) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-12-13   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

  

Beslut 

Renhållningsstyrelsen beslutar 
 
att ärendet återremitteras för 

att utreda så kallade tillfälliga ÅVC där behov och kostnader skall 
redovisas 

att utreda förutsättningar för obemannade ÅVC enligt modell AÖS 
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§ 64 Internbudget 2017 för 
renhållningsstyrelsen 

Dnr RH 2016/0565 

Sammanfattning 
Utifrån fullmäktiges focusområden har renhållningsstyrelsen beslutat om 
utvecklingsmål för 2017.  En ny renhållningsordning innehållande 
föreskrifter och avfallsplan beslutades 2016. Detaljerade fleråriga 
handlingsplaner tas fram utifrån dessa mål. En relativt stor 
bostadsproduktion förväntas under EVP-perioden vilket kommer att 
påverka befolkningsökningen. Investeringsbehov minskar i förhållande 
till de två senaste åren. Någon justering av renhållningstaxan föreslås inte 
för 2017. 

Beslutsunderlag 
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 6 december 2016 
dnr RH 2016/0565 
Bilaga Verksamhetsplan med internbudget 2017 
Bilaga Resultat 2017 vgrupp 
Bilaga Investering Verksamhetsplan 2017 

Yrkanden 
Emma Nilsson (MP) föreslår att ärendet återremitteras för att styrelsen 
ska få mer tid att gå igenom verksamhetsplanen och att skrivelsen då 
kompletteras med de två saknade målen. 

  

Beslut 

Renhållningsstyrelsen beslutar 
att ärendet återremitteras för att styrelsen ska få mer tid att gå igenom 

verksamhetsplanen och att skrivelsen då kompletteras med de två 
saknade målen:  (”Avfallet måste minska och återbruket öka. 
Mängden brännbart grovavfall från ÅVC skall minska med 2% 
2017” och ”Ett samarbete med fastighetsägarna kring införandet av 
fastighetsnära insamling av textilavfall i flerfamiljshus, med LKF 
som ett gott exempel, skall påbörjas och minst 2 större fastigheter 
skall införa fastighetsnära insamling av textilavfall 2017”) 

 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret   
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§ 65 Granskningsrapport intern kontroll 
2016 med åtgärdsplan för Lunds 
Renhållningsverk 

Dnr RH 2016/0601 

Sammanfattning 
Renhållningsverket har tidigare beslutat om en granskningsplan i Intern 
kontroll för 2016. Granskningen har gjorts på sex punkter varav de tre 
första kontrollmålen är utformade efter centralt direktiv. Kontrollen är 
utförd av administrativ personal med minst en person från 
ekonomiavdelningen i varje grupp. 

I de fall som brister har framkommit i samband med granskningen av 
kontrollmålen har dessa redovisats under varje kontrollmål. En 
sammanfattad tidsplan för åtgärderna är bilagd rapporten. 

Beslutsunderlag 
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 6 december 2016 
dnr RH 2016/0601. 
Bilaga Granskningsrapport intern kontroll Renhållningsstyrelsen 2016 
Bilaga Följa upp åtgärder 
Bilaga Tidplan åtgärder 

Beslut 

Renhållningsstyrelsen beslutar 
att godkänna Granskningsrapport intern kontroll Renhållningsstyrelsen 

2016 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret   
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§ 66 Renhållningsstyrelsens 
delegationsordning för 
renhållningsverket 2017 

Dnr RH 2016/0603 

Sammanfattning 
Beslut enligt delegation innebär att den beslutande (delegaten) beslutar 
på nämndens vägnar, i de ärenden som anges i delegationsordningen. 

Ett delegationsbeslut har samma verkan som ett beslut av nämnden. 

Delegationsbeslut anmäler förvaltningschefen till nämnden vid dess nästa 
sammanträde. Det innebär att nämnden informeras om vilka beslut som 
fattats genom delegation. 

Nämnden kan när som helst dra in delegationen och ge någon annan 
uppdraget eller behålla beslutsrätten själv. 

I handläggning och beslut följs de principer som antagits för olika 
ärenden – upphandlingsregler. 

För besluten gäller 

I handläggning och beslut följs de principer som antagits för olika 
ärenden – upphandlingsregler. 

 

Beslutsunderlag 
RH 2016/0603 tjänsteskrivelse 2016-12-01 delegationsordning för 
renhållningsverket 2017, 
RH 2016/0603 bilaga 2016-12-01 renhållningsstyrelsens 
delegationsordning för renhållningsverket 
 

Beslut 

Renhållningsstyrelsen beslutar 
att fastställa renhållningsstyrelsens delegationsordning för 

renhållningsverket för 2017   



    
Renhållningsstyrelsen Protokoll 10 (16) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-12-13   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 67 Renhållningsstyrelsens ärendebalans 
2016-2017 

Dnr RH 2016/0604 

Sammanfattning 
Sammanfattning av renhållningsstyrelsens ärendebalans per 2016 

Beslutsunderlag 
RH 2016/0604 tjänsteskrivelse 2016-12-02 Renhållningsstyrelsens 
ärendebalans 2016-2017 
 

Beslut 

Renhållningsstyrelsen beslutar 
att anta Renhållningsstyrelsens skrivelse   
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§ 68 Förslag till sammanträdesdagar för 
renhållningsstyrelsen 2017 

Dnr RH 2016/0605 

Sammanfattning 
Sammanträdesdagar för Renhållningsstyrelsen beslutas för 2017. 

Beslutsunderlag 
RH 2016/0605 Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2016-12-02 
Förslag till sammanträdesdagar för Renhållningsstyrelsen 2017 
 

Yrkanden 
Emma Nilsson (MP) föreslår att ett extra styrelsemöte hålls 24/1 för att 
behandla det återremitterade ärendet om Internbudget 2017 för 
renhållningsstyrelsen 

och att styrelsemötet i februari flyttas till 21/2 och presidemötet flyttas 
till 14/2. 

Beslut 

Renhållningsstyrelsen beslutar 
att ett extra styrelsemöte hålls 24/1 för att behandla det återremitterade 
ärendet om Internbudget 2017 för renhållningsstyrelsen 
 
och att styrelsemötet i februari flyttas till 21/2 och presidemötet flyttas 
till 14/2. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret   
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§ 69 Underlag inför EVP 2018-2020 
Dnr RH 2016/0607 

Sammanfattning 
Den avgiftsfinansierade renhållningsverksamheten anpassas efter den 
befolkningsutveckling som sker i Lund. Nya insamlingssystem som 
underjordiska behållare och sopsug är mindre personalkrävande men 
ökar behovet av investeringar i dessa system. Avfallstaxan förväntas 
endast öka måttligt under planeringsperioden 2018-2020. 

Beslutsunderlag 
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 6 december 2016 dnr RH 
2016/0607. 

Beslut 

Renhållningsstyrelsen beslutar 
att Renhållningsstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag 

till underlag för EVP 2018-2020 samt att översända den till 
kommunstyrelsen, i enlighet med Kommunstyrelsens beslut från 
den 7 september (Dnr KS 2016/0789 (§ 236 och § 236/01)) 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret.   
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§ 70 Renhållningsverkets anmälningar till 
Renhållningsstyrelsen 2016 

Dnr RH 2016/0059 

Sammanfattning 
Sammanställning av ärenden som redovisas för Renhållningsstyrelsen 
2016-12-13 

Beslutsunderlag 
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 1 december 2016 

Beslut 

Renhållningsstyrelsen beslutar 
att godkänna Renhållningsverkets redovisning av anmälningar i 

Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 1 december 2016 enligt 
nedan: 

 
RH  2016/0616 
Avfall Sveriges val till styrelse och revision 
 
RH 2016/0595 
Expediering av beslut Delårsrapport per den 31 augusti 2016 för Lunds 
kommun med nämndernas delårsrapporter 
 
RH  2016/0232   
Sammanställning remissvar framtagning av arkivbeskrivning 
 
RH  2016/0624 
Attestförteckning för Lunds renhållningsverk 2016 
 
RH 2016/0625 
Anvisningar för nämndernas årsanalyser 2016    
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§ 71 Renhållningsverkets beslut fattade på 
delegation 2016 

Dnr RH 2016/0058 

Sammanfattning 
Renhållningsstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och 
tjänstemän i enlighet med ”Renhållningsstyrelsens Delegationsordning 
för Renhållningsverket 2016”. 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 2016-12-01 dnr RH 2016/0058. 
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse RH 2015/0724 

Beslut 

Renhållningsstyrelsen beslutar 
att godkänna renhållningsverkets redovisning av beslut fattade på 

delegation 2016-11-02 – 2016-11-30 enligt fastställd 
delegationsordning 

  
Delegat 10 (ordförande) 
5. Kurser och konferenser 
Ulf Nymark, Länsstyrelsen inspirationsseminarium 
Sven-Inge Cederfelt, Länsstyrelsen inspirationsseminarium 
 

  
Delegat 12 (2:e vice ordförande) 
Emma Nilsson Avfall Sveriges höstmöte 
  
Delegat 20 (förvaltningschef) 
Tillsvidareanställningar 
5 Nytecknat tillsvidare anställningskontrakt 
3 Visstids anställningskontrakt 
 
19. Tecknade avtal 
1 Nytecknade gångbanerenhållningskontrakt till ett värde av 1047 kronor 
1 Uppsagda gångbanerenhållningskontrakt till ett värde av 1021 kronor 
  
5. Kurser och konferenser 
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Anna Wilhelmsson Göthe, Agneta Ingemarsson, Peter Månsson, Ingela 
Holmgren Holm, Åsa Grönvall, Lena Wallin, Mikel Rönnmar, Sankt 
Gertrud konferens och restaurang, konferens staben. 
 
Delegat 40 (avdelningschef-driftavdelningen) 
5. Kurser och konferenser 
Åsa Grönvall Edp consult, Future konferens 
Thomas Svensson Edp consult, Future konferens 
Tobias Wurm, Avfall Sverige höstmöte 
Niklas Kryger, Avfall Sverige höstmöte 
Jesper Granlund, Helena Thor, Alexander Brobeck, Rickard Flensburg, 
Patrick 
Lindberg, BeTech utbildning tvätthall 
Peter Månsson, Thomas Svensson, Sigmund Kaleta, Mats Nordh, Bengt 
Nilsson, Meholmen hotell, fyrfackskonferens 
 
  
Delegat 50 (ekonomichef) 
5. Kurser och konferenser 
Carina Laurén Gålmark, Edp consult Future konferens 
Carlos Ivars Rico, Edp consult Future konferens 
 
Delegat 51 (biträdande transportledare) 
18. Förändrat sophämtningsintervall 
 
5 bifallna dispenser om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
0 bifallen dispens om gemensam sopbehållare 
0 bifallen dispens om förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall 
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§ 72 Övrigt 

Sammanfattning 
Rune Granqvist (S) informerar om att LRV nästa år firar 125 år och 
undrar om det blir något jubileumsfirande. 

 


	§ 62 Ärende och föredragningslista och val av justeringsman
	Beslut
	Renhållningsstyrelsen beslutar


	§ 63 RH skrivelse 2016-02-08 ökad medborgarservice för Lundabor i Lunds yttre tätorter till Renhållningsstyrelsen
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Beslut
	Renhållningsstyrelsen beslutar


	§ 64 Internbudget 2017 för renhållningsstyrelsen
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Beslut
	Renhållningsstyrelsen beslutar


	§ 65 Granskningsrapport intern kontroll 2016 med åtgärdsplan för Lunds Renhållningsverk
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut
	Renhållningsstyrelsen beslutar


	§ 66 Renhållningsstyrelsens delegationsordning för renhållningsverket 2017
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut
	Renhållningsstyrelsen beslutar


	§ 67 Renhållningsstyrelsens ärendebalans 2016-2017
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut
	Renhållningsstyrelsen beslutar


	§ 68 Förslag till sammanträdesdagar för renhållningsstyrelsen 2017
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Beslut
	Renhållningsstyrelsen beslutar


	§ 69 Underlag inför EVP 2018-2020
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut
	Renhållningsstyrelsen beslutar


	§ 70 Renhållningsverkets anmälningar till Renhållningsstyrelsen 2016
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut
	Renhållningsstyrelsen beslutar


	§ 71 Renhållningsverkets beslut fattade på delegation 2016
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut
	Renhållningsstyrelsen beslutar


	§ 72 Övrigt
	Sammanfattning


