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Kallelse till Klimat- och stadsmiljönämnden
Tid

Plats

den 19 mars 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, 2 minuter

3

Miljöbokslut 2018
Miljöhandläggare Johanna Pettersson, (KSF)
AU: Utan egets ställningstagande
Uppdaterat tjänsteutlåtande
14:05, 20 minuter

KLN-2019/52.804

4

Information om Huddingeleden
Rickard Vestin, naturinformatör
14:25, 25 minuter

KLN-2019/267.1

5

Information om upphandling vinterdrift
Johan Pettersson Förvaltare
14:50, 15 minuter

KLN-2019/267.1

6

Information om sandsopning
Anders Ramqvist Enhetschef
15:05, 20 minuter

KLN-2019/267.1
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7

Viltvårdsplan för Huddinge kommun
AU: Utan eget ställningstagande
Anna Avilov Enhetschef
15:25, 20 minuter

KLN-2019/127.823

8

Fornvårdsplan
AU: Enligt förvaltningens förslag
15:45, 10 minuter

KLN-2019/280.821

9

Månadsrapporter januari och februari 2019
AU: Utan eget ställningstagande
Tjänsteutlåtande kommer fredag den 15 mars
15:55, 5 minuter

KLN-2019/313.181

10

Verksamhetsplan KLN 2019
AU: Utan eget ställningstagande
Johan Lidström Enhetschef
16:00, 25 minuter

KLN-2019/281.919

11

Verksamhetsberättelse 2018 för
kommunstyrelsen
AU: Utan eget ställningstagande
Johan Lidström, Enhetschef
16:25, 10 minuter

KLN-2019/316.111

12

Papperskorgar till Glömsta – Huddingeförslag
AU: Enligt förvaltningens förslag
16:35, 5 minuter

KLN-2019/50.104

13

Förvaltningsdirektörens information
16:40, 10 minuter

14

Delegationsbeslut KLN februari 2019
AU: Enligt förvaltnings förslag
16:50, 3 minuter

KLN-2019/209.111

15

Delgivningar, Klimat- och stadsmiljönämnden
februari 2019
AU: Enligt förvaltningens förslag
16:53, 3 minuter

KLN-2019/10.111
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KALLELSE

Övrigt
- Fråga från Tove Madsen (L) om
besparing på belysning
16:56, 10 minuter

Huddinge den 14 mars 2019
Christian Ottosson (C)
Ordförande
Ewa-Marie Ås
Sekreterare
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 BYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Datum
2019-02-25

Diarienummer
KLN-2019/52.804

Handläggare

Johanna Pettersson
08-53536491
Johanna.Pettersson@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden

Miljöbokslut 2018
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Miljöbokslut 2018 enligt bilaga 1 till natur- och byggnadsförvaltningens
tjänsteutlåtande daterat den 25 februari 2019, godkänns.

Sammanfattning
I februari 2017 beslutade kommunfullmäktige om Miljöprogram 2017-2021.
Miljöprogrammet ska följas upp varje år. Uppföljningen redovisas i kommunens
webbaserade verktyg, Miljöbarometern och i ett miljöbokslut.
Uppföljningen av miljöprogrammet för 2018 visar att 2 mål har mycket god
måluppfyllelse, 42 mål har god måluppfyllelse, 17 mål har godtagbar
måluppfyllelse, 20 mål har ej godtagbar måluppfyllelse och 8 mål är
svårbedömda. Temaområdena har även bedömts i sin helhet. Området Klimat och
luft har godtagbar måluppfyllelse, Vatten ej godtagbar måluppfyllelse, Biologisk
mångfald och friluftsliv god måluppfyllelse, Markanvändning och
samhällsplanering godtagbar måluppfyllelse, Gifter i miljön godtagbar
måluppfyllelse samt Informera och engagera god måluppfyllelse.

Beskrivning av ärendet
I februari 2017 beslutade kommunfullmäktige om Miljöprogram 2017-2021.
Syftet med miljöprogrammet är att peka ut riktningen för kommunens miljöarbete
fram till år 2021. Detta för att uppnå globala och nationella miljömål samt målen i
Hållbart Huddinge 2030. Miljöprogrammet ska följas upp varje år. Uppföljningen
redovisas i kommunens webbaserade verktyg, Miljöbarometern och i ett
miljöbokslut.

Förvaltningens synpunkter
Uppföljningen av miljöprogrammet för 2018 visar att 2 mål har mycket god
måluppfyllelse, 42 mål har god måluppfyllelse, 17 mål har godtagbar
måluppfyllelse, 20 mål har ej godtagbar måluppfyllelse och 8 mål är
svårbedömda. Temaområdena har även bedömts i sin helhet. Området Klimat och
luft har godtagbar måluppfyllelse, Vatten ej godtagbar måluppfyllelse, Biologisk
mångfald och friluftsliv god måluppfyllelse, Markanvändning och
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samhällsplanering godtagbar måluppfyllelse, Gifter i miljön godtagbar
måluppfyllelse samt Informera och engagera god måluppfyllelse.
Inom temaområdet Klimat och luft är utvecklingen positiv för till exempel
minskade växthusgasutsläpp (enligt produktionsperspektivet) och förnyelsebara
och återvunna energikällor i fjärrvärmeproduktionen. Kommunen kan vara stolt
över att de samordnade varutransporterna gett så goda resultat gällande minskade
utsläpp. För att klara målen inom temaområdet behöver kommunen lägga mera
fokus på att minska växthusgasutsläppen ur ett konsumtionsperspektiv.
Kommunens egen fordonsflotta kan bli fossilbränslefri till år 2025 om kommunen
följer utfasningsplanen.
Inom temaområdet Vatten är utvecklingen positiv för till exempel minskat
näringsläckage från jordbruket, återskapande av våtmarker och att återskapa
vattenmiljöer. För sjöar och vattendrag ska miljökvalitetsnormer och god
vattenstatus uppnås senast 2021 eller 2027. Risken är stor att detta inte kommer
att nås. Ett åtgärdsarbete pågår, men det går för långsamt. Fällning av
bottensedimenten i sjöarna är en åtgärd som vanligtvis görs när tillflöden av
föroreningar till sjöarna har stoppats. För att närma sig målen behöver dock alla
åtgärder göras parallellt.
Inom temaområdet Biologisk mångfald och friluftsliv är utvecklingen positiv för
ängsmarker, våtbetesmarker och eklandskap. Arealer och skötsel av dessa marker
hålls på en hög nivå. Kontinuerligt gör kommunen olika insatser för att öka
tillgängligheten till naturen. För att förbättra måluppfyllelsen behöver kommunen
arbeta för att på ett strategisk och strukturerat sätt bevara grönstrukturen och den
biologiska mångfalden.
Inom temaområdet Markanvändning och samhällsplanering är utvecklingen till
viss del positiv för dagvattenfrågorna men stora utmaningar finns framöver vad
gäller att inga vatten får försämras som konsekvens av nybyggnation. Stort fokus
och resurser behöver läggas på att planera och bygga hållbart och utifrån ett
livscykelperspektiv.
Inom temaområdet Gifter i miljön är utvecklingen positiv för till exempel
fastighetsnära insamling av avfall och möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Det
finns många farliga ämnen i olika produkter både i samhället och i kommunens
verksamheter. Att inventera och fasa ut dessa är svårt och resurskrävande.
Andelen ekologisk mat i de kommunala verksamheterna fortsätter att minska.
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Inom temaområdet Informera och engagera är utvecklingen positiv för till
exempel antalet miljöcertifierade företag och miljö- och naturinformation till
invånarna. Huddinges ekologiska fotavtryck har minskat lite grann mellan 2004
och 2015 men det är långt kvar till måluppfyllelse. För att minska fotavtrycket
behövs mycket insatser på nationell nivå men kommunen kan påverka
fotavtrycket till exempel avseende trafik, uppvärmning och upphandling.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Miljöbokslutet är en årlig uppföljning av miljöprogrammet och själva redovisning
innebär inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser. Däremot visar
uppföljningen att det kan behövas ytterligare insatser för att målen ska nås. Detta
kan ge ekonomiska följdverkningar.

Anders Lindelöf
Teknisk direktör

Karin Hagström
Avdelningschef

Johanna Pettersson
Miljöstrateg

Bilagor
Bilaga 1. Miljöbokslut 2018

Beslutet delges
Kommunstyrelsen
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Handläggare

Erik Johansson
Erik.Johansson@huddinge.se

Mottagare
Klimat- och stadsmiljönämnden

Månadsuppföljning februari 2019 för Klimat- och
stadsmiljönämnden
Förslag till beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden godkänner månadsuppföljningen för februari
2019.

Beskrivning av ärendet
Natur- och byggnadsförvaltningen har tagit fram en månadsuppföljning för
klimat- och stadsmiljönämnden. Utfallet för februari visar på en mindre negativ
avvikelse på 896 tkr. Dock har inte alla kostnader blivit uppbokade i
ekonomisystemet vilket ger ett utfall som är 14,1 mnkr för lågt vilket inte
framkommer i månadsrapporten.
Den ökade avvikelsen på 14,1 mnkr kommer helt från verksamheten vinterservice
där snöröjning och halkbekämpning har medfört kostnader som ligger långt över
budget och där upparbetade kostnader inte har reserverats i ekonomisystemet.
Detta innebär att nämndens totala utfall för perioden januari till februari hamnar
på 15 mnkr över budget.
Anders Lindelöf
Teknisk direktör

Jan Strandbacke
Administrativ- och personalchef

Erik Johansson
Controller
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Bilagor
Bilaga 1: KLN månadsrapport februari
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NÄMND
NATUR- OCH KLIMATAVDELNINGEN
STADSMILJÖ

UTFALL
-13 649
-128
-1 034
-12 487

Månadsutfall
BUDGET
-12 753
-101
-957
-11 695

AVVIKELSE
-896
-27
-77
-792

-1 394

UTFALL
-1 034
360
-505

Månadsutfall
BUDGET
-957
-452
-889

AVVIKELSE
-77
812

Månadsutfall
BUDGET
-11 695
-5 803
-3 580
-968
60
-1 404

AVVIKELSE
-792
-90
192
-11
-345
-539

ACKUMULERADE VÄRDEN
UTFALL
BUDGET
-23 494
-22 599
-277
-249
-1 771
-1 694
-21 446
-20 655

-884

ACKUMULERADE VÄRDEN
UTFALL
BUDGET
-1 771
-1 694
1
-810
-1 772

ACKUMULERADE VÄRDEN
UTFALL
BUDGET
-21 446
-20 655
-10 182
-10 092
-5 544
-5 738
-1 884
-1 873
-576
-231
-3 260
-2 720

-6 264

HELÅRSBUDGET
-9 741
-3 477

HELÅRSVÄRDEN
PROGNOS
-108 438
-8 167
-83 512

-6 264

HELÅRSVÄRDEN
PROGNOS
-9 741
-3 477

HELÅRSVÄRDEN
PROGNOS
-119 441
-1 262
-9 741
-108 438

0

AVVIKELSE
0
0

AVVIKELSE
0
0
0
0

HELÅRSBUDGET
-119 441
-1 262
-9 741
-108 438

AVVIKELSE
-77
811

HELÅRSBUDGET
-108 438
-8 167
-83 512

-16 759

AVVIKELSE
-895
-27
-77
-791

-888

-16 759

AVVIKELSE
0
0
0
0
0
0

AVVIKELSE
-791
-90
194
-11
-345
-540

En mindre avvikelse för nämnden totalt. Staben har budget för flyttprojektet med dubbel hyra och de engångsinvestering som behöver göras i huset i Flemingsberg. Miljötillsyn har ännu inte gjort sin årsvisa fakturering.

NATUR- OCH KLIMATAVDELNINGEN
tkr
STAB NATUR- OCH KLIMATAVDELNING
ENERGIRÅDGIVNING
NATURVÅRDSENHETEN

UTFALL
-12 487
-5 893
-3 388
-979
-284
-1 943

Bygglovsverksamheten ligger inom budget. Bostadsanpassning har under perioden haft högre utbetalningar än normalt. Det brukar dock variera under året så det rättar nog till sig.

STADSMILJÖ
tkr
VINTERSERVICE
BARMARKSSERVICE
GATUBELYSNING
TRAFIKVERKSAMHET
KAPITALTJÄNSTKOSTNADER
Ingen större avvikelse.

