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Kallelse till Klimat- och stadsmiljönämnden
Tid

Plats

den 16 april 2019, klockan 14:00
Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset

Ärenden

Diarienummer

Upprop
14:00 2 minuter
1

Val av justerare
14:02 2 minuter

2

Fastställande av dagordning
14:04 3 minuter

3

Information om miljöanpassat byggande
Åsa Tjusberg, Exploateringsingenjör
14:07 25 minuter

4

Information om energi- och klimatrådgivning Årets projekt
Jonna Lindström Energirådgivare
14:32 20 minuter

5

Information om årets sandsopning
Johan Pettersson Förvaltare
14:52 10 minuter

6

Information om Upphandling vinterservice
Johan Pettersson Förvaltare
15:02 10 minuter
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7

Beläggningsplan 2019 – 2021
Anders Ramqvist, tf: Avdelningschef
AU: Enligt förvaltningens förslag
15:12 15 minuter

KLN-2019/418.351

8

Miljöfonden 2019
Johanna Pettersson, Miljöstrateg
AU: Utan eget ställningstagande
15:27 10 minuter

KLN-2019/95.804

9

Åtgärder för restaurering av Magelungens vikar
– Huddingeförslag
AU: Enligt förvaltningens förslag
15:37 5 minuter

KLN-2019/46.104

10

Månadsrapporter 2019
AU: Utan eget ställningstagande
Tjänsteutlåtande och bilaga dukas på nämnden
15:42 5 minuter

KLN-2019/313.181

11

Underlag för mål och budget 2020-2022
AU: Utan eget ställningstagande
Uppdaterat tjänsteutlåtande
15:47 20 minuter

KLN-2019/421.182

12

Remiss arkitekturstrategi
AU: Enligt förvaltningens förslag
16:07 5 minuter

KLN-2019/238.109

13

Remiss av betänkandet Skogsbränderna
sommaren 2018 (SOU 2019:7)
AU: Enligt förvaltningens förslag
16:12 5 minuter

KLN-2019/252.109

14

Tillsätt en landsantikvarietjänst på deltid –
motion
AU: Enligt förvaltningens förslag
Uppdaterat tjänsteutlåtande
16:17 5 minuter

KLN-2019/210.109
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15

JO anmälan på begäran av allmänna handlingar
AU: Enligt förvaltningens förslag
16:22 5 minuter

KLN-2019/346.125

16

Delgivningar, Klimat- och stadsmiljönämnden
2019
AU: Enligt förvaltningens förslag
16:27 5 minuter

KLN-2019/10.111

17

Delegationsbeslut KLN 2019
AU: Enligt förvaltningens förslag
16:32 5 minuter

KLN-2019/209.111

18

Förvaltningsdirektörens information
16:37 10 minuter

19

Övrigt

Huddinge den 11 april 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
MILJÖ- OCH BYGGLOVSFÖRVALTNINGEN
Datum
2019-03-25

Diarienummer
KLN-2019/421

Handläggare

Johan Lidström
johan.lidstrom@huddinge.se

Mottagare
Klimat- och stadsmiljönämnden

Underlag inför mål och budget 2020-2022 för klimat- och
stadsmiljönämnden
Förslag till beslut
1. Klimat- och stadsmiljönämnden godkänner förvaltningens förslag till
underlag inför mål och budget 2020-2022 för klimat- och
stadsmiljönämnden och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Protokollet justera omedelbart

Sammanfattning
Miljö- och bygglovsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till underlag inför
mål och budget 2020-2022 för klimat- och stadsmiljönämnden. Underlaget
beskriver de viktigaste frågorna för ökad måluppfyllelse, trender och
utvecklingstendenser och utgår från kommunens övergripande och strategiska
mål.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och bygglovsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till underlag inför
mål och budget 2020-2022 för klimat- och stadsmiljönämnden. Underlaget
beskriver de viktigaste frågorna för ökad måluppfyllelse, trender och
utvecklingstendenser och utgår från kommunens övergripande och strategiska
mål.
Frågor som lyfts fram inom målet bra att leva och bo är ökad drift och underhåll
som effekt av ökat bostadsbyggande, samordning av drift av utemiljöer och öka
Huddinges attraktionskraft. Inom målområdet fler i jobb lyfts traineeprogram och
jobbfrämjande insatser, förbättrat företagsklimat och att aktivt konkurrenspröva
verksamheter. Frågor om miljökvalitetsnormer för vatten, Huddinges
miljöprogram och hållbart Huddinge 2030 lyfts in under målområdet ekosystem i
balans. Inom målet systematisk kvalitetsutveckling beskrivs frågor gällande
digitalisering samt smidiga arbetsflöden och effektiva processer. Ekonomiska
utmaningar under planeringsperioden beskrivs inom områden såsom söka extern

HUDDINGE KOMMUN
Postadress
Huddinge kommun
MILJÖ- OCH BYGGLOVSFÖRVALTNINGEN
141 21 Huddinge
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Sjödalsvägen 29
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
MILJÖ- OCH BYGGLOVSFÖRVALTNINGEN
Datum
2019-03-25
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KLN-2019/421

finansiering, samarbeta med andra kommuner kring jämförelseanalys och ny
modell för tilldelning av driftmedel.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen föreslår att klimat- och stadsmiljönämnden godkänner
förvaltningens förslag till underlag inför mål och budget 2020-2022 och
överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förvaltningen ser inga ekonomiska och juridiska konsekvenser som påverkar
verksamheten än det som framkommer i bilagt underlag.

Anders Lindelöf
Teknisk direktör

Jan Strandbacke
Tf administrativ- och personalchef

Johan Lidström
Enhetschef kansli och planering

Bilagor
Underlag inför mål och budget 2020-2022 för klimat- och stadsmiljönämnden

Beslutet delges
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
MILJÖ- OCH BYGGLOVSFÖRVALTNINGEN
Datum
2019-04-10

Diarienummer
KLN-2019/210.109

Handläggare

Susanne Wallgren
Susanne.Wallgren@huddinge.se

Mottagare

Klimat- och stadmiljönämnden

Remissvar - Tillsätt en antikvarietjänst på deltid – motion av
Martin Nigals (SD)
Förslag till beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att anta förvaltningens tjänsteutlåtande,
daterat den 15 mars 2019, som sitt remissvar till kommunstyrelsens förvaltning på
motionen ”Tillsätt en antikvarietjänst på deltid”.

Sammanfattning
Klimat- och stadsmiljönämnden har av kommunstyrelsen fått remiss av en motion
av Martin Nigals (SD) där Huddinge kommun föreslås tillsätta en antikvarietjänst
på deltid eller heltid. Förslagsställaren anser att syftet med tjänsten i första hand är
att tillgängliggöra kulturmiljöer och kulturarv för allmänheten samt att verka för
kulturmiljöers bevarande.
Nämndens ansvar för dessa frågor begränsar sig till förvaltning av naturreservaten
där det ingår att sköta reservatens fornlämningar. Detta sköts av natur- och
klimatavdelningen på ett kompetent sätt. Mot detta som bakgrund bedömer
förvaltningen att det utifrån klimat- och stadsmiljönämndens ansvar saknas behov
av föreslagen antikvarietjänst.
Klimat- och stadsmiljönämnden föreslås anta förvaltningens tjänsteutlåtande, som
sitt remissvar till kommunstyrelsens förvaltning på motionen.

Beskrivning av ärendet
Klimat- och stadsmiljönämnden har av kommunstyrelsen fått ”Tillsätt en
antikvarietjänst på deltid” på remiss - en motion av Martin Nigals (SD).
I tjänsteutlåtandet används konsekvent begreppet ”antikvarie”, vilket är det som
avses i motionen eftersom ”landsantikvarie” är chefen för ett länsmuseum.
I motionen föreslås att Huddinge kommun ska tillsätta en antikvarietjänst på deleller heltid. Förslagsställaren anser att syftet med tjänsten är att i första hand
tillgängliggöra kulturmiljöer och kulturarv för allmänheten, samt verka för
kulturmiljöers bevarande. Dessa arbetsuppgifter uppges i motionen kunna bidra
till att öka turismen till kommunen.

HUDDINGE KOMMUN
Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
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Besök
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MILJÖ- OCH BYGGLOVSFÖRVALTNINGEN
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KLN-2019/210.109

Förvaltningens synpunkter
Kommunens ansvar för kulturmiljö- och kulturarvsfrågor är främst fördelat på
kommunstyrelsen som ansvarar för att använda och utveckla kulturmiljön i
Huddinge, samt kultur- och fritidsnämnden som tillsammans med föreningslivet
ansvarar för att bevaka frågorna och levandegöra kulturarvet. Klimat- och
stadsmiljönämndens ansvar i dessa frågor begränsar sig till förvaltning av
naturreservaten där det ingår att sköta reservatens fornlämningar, främst genom
röjning, slåtter, betesdrift och informationsinsatser. Miljö- och
bygglovsförvaltningens natur- och klimatavdelning har för detta tagit fram en
fornvårdsplan med hjälp av statligt bidrag, samt en nyligen beslutad
genomförandeplan som redovisar vilka åtgärder som planeras för fornlämningarna
de kommande åren 2019-2023. Omfattningen av genomförandet av åtgärdsplan
för styrs av förvaltningens uppdrag i övrigt samt möjligheten till delfinansiering
genom externa anslag från statliga bidrag och arbetsmarknadsåtgärder.
Vid behov kan Huddinge kommun avropa antikvarisk kompetens främst från
Stockholms länsmuseum.
Utifrån nämndens begränsade ansvar för dessa frågor, samt att naturreservatens
fornlämningar sköts på ett kompetent sätt, bedömer förvaltningen att behov av
föreslagen antikvarietjänst saknas.
Klimat- och stadsmiljönämnden föreslås anta förvaltningens tjänsteutlåtande,
daterat den 15 mars 2019, som sitt remissvar till kommunstyrelsens förvaltning på
motionen ”Tillsätt en antikvarietjänst på deltid”.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer inte att förvaltningens tjänsteutlåtande som remissvar inte
innebär några ekonomiska eller juridiska konsekvenser för klimat- och
stadmiljönämnden.
Anders Lindelöf
Teknisk direktör

Jan Strandbacke
Tf. Administrativ- och personalchef

Susanne Wallgren
Utredare

Bilagor
Bilaga 1.
Bilaga 2.

”Tillsätt en landsantikvarietjänst” – motion av Martin Nigals (SD)
Remissmissiv från kommunstyrelsens förvaltning

Beslutet delges
Kommunstyrelsen

