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Kallelse till Klimat- och stadsmiljönämnden
Tid

Plats

den 19 februari 2019, klockan 14:00
Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset

Ärenden

Diarienummer

Upprop
14:00, 2 minuter
1

Val av justerare
14:02, 1 minut

2

Fastställande av dagordning
14:03, 1 minut

3

Information om Huddinge kommuns arbete med
vattenkvalitetsfrågor
Johanna Pettersson, KSF
14:04, 20 minuter

4

Information om vinterservice
Karin Hagström, Avdelningschef
14:24, 20 minuter

5

Revidering av klimat- och stadsmiljönämndens
delegationsordning 2019
14:44, 5 minuter
AU: Enligt förvaltningens förslag

KLN-2019/3.111

6

Verksamhetsberättelse 2018 för natur- och
byggnadsnämnden
Johan Lidström, Enhetschef
14:49, 15 minuter
AU: Utan eget ställningstagande

KLN-2019/79.111
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7

Föreningsdialog i miljöfrågor 2019
15:04, 5 minuter
AU: Utan eget ställningstagande
Nytt tjänsteutlåtande

KLN-2019/208.919

8

Markledningsavtal
15:09, 5 minuter
AU: Enligt förvaltningens förslag

KLN-2019/113.351

9

Omfördelning av medel inom beläggningsplan
för Huddinge 2018-2020
15:14, 5 minuter
AU: Enligt förvaltningens förslag

KLN-2019/114.351

10

Förvaltningsdirektörens information
15:19: 10 minuter

11

Remiss, avsyning av cykelstråk med cykel
15:29: 5 minuter
AU: Utan eget ställningstagande

KLN-2019/47.109

Lasershow istället för fyrverkerier nyårsafton –
Huddingeförslag
15:34: 5 minuter
AU: Utan eget ställningstagande

KLN-2019/49.104

13

Cykelkarta för mountainbike och uppmärkning
av mountainbikeleder – Huddingeförslag
15:39: 5 minuter
AU: Enligt förvaltningens förslag

KLN-2019/48.104

14

Delegationsbeslut KLN 2019
15:44: 2 minuter
AU: Enligt förvaltningens förslag

KLN-2019/209.111

15

Delgivningar, Klimat- och stadsmiljönämnden
2019
15:46: 2 minuter
AU: Enligt förvaltningens förslag

KLN-2019/10.111

16

Övrigt

12
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Huddinge den 15 februari 2019
Christian Ottosson (C)
Ordförande
Ewa-Marie Ås
Nämndsekreterare
Det finns möjlighet till förmöten kl 13.00
Koalitionen Stabsrummet
Oppositionen – Hagarummet
Eventuellt förhinder anmäls till Ewa-Marie Ås på e-post ewa-marie.as@huddinge.se eller
telefon 08-535 36 419
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
NATUR- OCH BYGGNADSFÖVALTNINGEN
Datum
2019-02-11

Diarienummer
KLN-2019/208.919

Handläggare

Ewa-Marie Ås
ewa-marie.as@huddinge.se

Mottagare
Klimat- och stadsmiljönämnden

Föreningsdialog i miljöfrågor 2019
Förslag till beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att:
1) Anordna dialog i miljöfrågor, med de föreningar som tidigare var
involverade i miljöberedningens dialog, efter nämnderna kl. 18:00 den 14
maj 2019 och den 15 oktober 2019.

Sammanfattning
Miljöberedningen hade som en av sina uppgifter att genomföra dialog i
miljöfrågor med föreningslivet. Nu har klimat- och stadsmiljönämnden tagit över
den uppgiften. Klimat- och stadsmiljönämnden föreslås därför besluta att en
dialog med föreningslivet ska genomföras kl 18:00 den 14 maj 2019 och den 15
oktober 2019.

Beskrivning av ärendet
I miljöberedningens reglemente fastslogs att det skulle vara ett organ för dialog,
samråd och ömsesidig information mellan kommunen, näringslivet och i
kommunen verksamma aktörer inom miljöområdet. Miljöberedningen bjöd därför
in ett antal föreningar till dialog. (Se bilaga 1)
Föreningarna valdes utifrån de som registrerats sig som naturvårds- eller
fiskeföreningar i kommunens föreningsregister.
Klimat- och stadsmiljönämnden övertar nu det uppdrag miljöberedningen haft och
blir därmed ett organ för dialog, samråd och ömsesidig information mellan
kommunen, näringslivet och i kommunen verksamma aktörer inom
miljöområdet.
De föreslås därför besluta att genomföra två dialogtillfällen under året med
föreningar som tidigare varit involverade i miljöberedningens dialog.
Dialogtillfällena blir enligt beslutsförslaget kl 18:00 den 14 maj 2019 och den 15
oktober 2019,

Förvaltningens synpunkter
Intresset var positivt hos de föreningar som deltog och syftet från kommunen att
inhämta synpunkter och samtidigt sprida information i miljöfrågor anses ha
uppfyllts.

HUDDINGE KOMMUN
Postadress
Huddinge kommun
Natur- och byggnadsfövaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Sjödalsvägen 29

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

nbf@huddinge.se
www.huddinge.se
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Förvaltningen ser därför ser positivt på att genomföra två dialogtillfällen 2019, i
samband med att klimat- och stadsmiljönämnden sammanträder, kring miljöfrågor
med föreningslivet i Huddinge kommun.
Dialogtillfällena ger en möjlighet att lyssna av hur kommunens föreningar ser på
olika beslut och förslag som berör miljöfrågor. Mötena föreslås beröra
miljöfrågorna utifrån ett strategiskt eller tematiskt upplägg.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Medel för dialog med föreningslivet finns avsatta i klimat- och
stadsmiljönämndens budget. Angående de juridiska konsekvenserna blir besluten i
miljöfrågor mer förankrade och juridiskt prövade om de diskuteras i en
dialogprocess.

Anders Lindelöf
Teknisk direktör

Daniela Fuciu
Administrativ- och personalchef

Ewa-Marie Ås
Nämndsekreterare

Bilagor
Bilaga 1. Lista över föreningar som deltagit i dialogen tidigare
Bilaga 2. Miljöberedningens reglemente

Beslutet delges
Föreningar som deltagit i miljöberedningens dialog

