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Klimat- och stadsmiljönämndens sammanträde den 14 maj 2019

Övriga närvarande

Anders Lindelöf, Förvaltningsdirektör §§ 1-19
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BEVIS
om justering av Klimat- och stadsmiljönämnden protokoll
Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla
Klimat- och stadsmiljönämnden har sammanträtt den

14 maj 2019

Protokollet har justerats den

21 maj 2019

Anslaget sattes upp den

22 maj 2019

Anslaget tas ner den

13 juni 2019

Den som vill överklaga ett beslut enligt kommunallagen måste
göra det senast den

12 juni 2019

Den som vill läsa protokollet kan kontakta

Ewa-Marie Ås

Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats

www.huddinge.se

Underskrift
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14 maj 2019

§1

Val av justerare
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Linda von Fircks (M) utses till att justera protokollet tisdagen den 20 maj 2019, kl
09:00. Plats för justeringen är tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29, Huddinge.
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Klimat- och stadsmiljönämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

14 maj 2019

§2

Fastställande av dagordning
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Dagordningen fastställs efter att informationspunkten om stickprov på dagvatten dras
ur och information om busstur den 12 juni 2019 läggs till under punkten
förvaltningsdirektörens information
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Ordförande

Justerare
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§3

Diarienummer KLN-2019/267.1

Information - Avfallsplan
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Johan Flink-Karlström (SRV) informerar om avfallsplanen. Klimat- och
stadsmiljönämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts beslut
Information om SRV sätts upp på Klimat- och stadsmiljönämndens agenda den 14
maj 2019.
Överläggning
Yvonne Wahlström (S), Björn Karlsson (M), Jennifer Lind (M), Tove Madsen (L),
Christian Ottosson (C), Anders Lönroth (MP), Eva Kodrou (S) och Thomas Hanbo
(DP) yttrar sig innan informationen förklaras avslutad.
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Ordförande
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Sammanträdesdatum
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14 maj 2019

§4

Diarienummer KLN-2019/267.1

Information - Redovisning av politikerenkät
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Björn Rosborg, utredare på kommunstyrelsens förvaltning, informerar om
politikerenkäten. Klimat- och stadsmiljönämnden tackar för informationen och lägger
den till handlingarna.

Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts beslut
Björn Rosborg, utredare på kommunstyrelsens förvaltning ger information om
politikerenkäten på klimat- och stadsmiljönämndens möte den 14 maj 2019.
Överläggning
Anders Lönroth (MP), Jennifer Lind (M), Christian Ottosson (C) och Bengt Eliasson
(S) yttrar sig i ärendet innan informationen förklaras avslutad.
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Ordförande
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Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§5

Diarienummer KLN-2019/267.1

Information - Stickprov av dagvatten
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Ärendet dras ur klimat- och stadsmiljönämnden.

Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts beslut
Natur- och klimatavdelningen ger information på klimat- och stadmiljönämndens
möte den 14 maj 2019 om stickprov på dagvatten.
Överläggning
Christian Ottosson (C) yttrar sig i ärendet.
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Ordförande
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KLIMAT- OCH
STADSMILJÖNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

9 (30)

Klimat- och stadsmiljönämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

14 maj 2019

§6

Diarienummer KLN-2019/267.1

Information - Brounderhåll
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Robert Sahlin, förvaltare, informerar om brounderhållet. Klimat- och
stadsmiljönämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts beslut
Robert Sahlin, förvaltare, ger information om brounderhåll på klimat- och
stadsmiljönämndens möte den 14 maj 2019.
Överläggning
Björn Karlsson (M), Jolanta Szutkiewicz (DP), Ära Kuchner (M), Jennifer Lind (M),
Anders Lönroth (M) och Christian Ottosson (C) yttrar sig under informationen.
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Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§7

Diarienummer KLN-2019/313.181

Månadsrapport för april 2019
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden godkänner månadsuppföljningen för april 2019.

Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts beslut
Ärendet överlämnas till klimat- och stadsmiljönämnden utan eget ställningstagande.
Sammanfattning
Miljö- och bygglovsförvaltningen har tagit fram en månadsuppföljning per den sista
april 2019. Utfallet visar på en större negativ avvikelse om 16,3 mnkr.
Avvikelsen fördelar sig enligt:
Ökade kostnader för stadsmiljöavdelningen gällande vinterservice om 16,2 mnkr
samt ökad kapitaltjänstkostnad om 1,0 mnkr. För hela året så väntas vinterservice ge
ett underskott mot budget på 23 mnkr samt barmarksservice på 10 mnkr.
Natur- och klimatavdelningen har för perioden ett positivt resultat om 0,4 mnkr och
prognosticerar en budget i balans på helåret. Det positiva resultatet grundar sig på ej
tillsatta tjänster och restriktiva inköp av varor och tjänster. För hela nämnden
prognosticeras ett underskott om 37,1 mnkr.
Av nämndens totala investeringsram för året om 164,5 mnkr har endast 18,1 mnkr
förbrukats. Prognosen är att större delen kommer förbrukas under årets varmare
månader.
Överläggning
Anders Lönroth (MP), Christian Ottosson (C), Johan Lidström (tjänsteman), Anders
Lindelöf (tjänsteman), Jennifer Lind (M), Jolanta Szutkiewicz (DP) och Mats Sterner
(M) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.
Beslutet delges
KSF ekonomi
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KLIMAT- OCH
STADSMILJÖNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

11 (30)

Klimat- och stadsmiljönämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

14 maj 2019

§8

Diarienummer KLN-2019/554.919

Delårsrapport 1 2019 KLN
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
delårsrapport per den 31 mars för klimat- och stadsmiljönämnden och överlämna den
till kommunstyrelsen.

Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
delårsrapport per den 31 mars för klimat- och stadsmiljönämnden och överlämna den
till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Miljö- och bygglovsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till delårsrapport per
den 31 mars för klimat- och stadsmiljönämnden.
Arbetet med utvecklingsåtaganden, revisionsrekommendationer och riskreducerande
åtgärder per den 31 mars har löper i stort sett enligt plan. Av de 20
utvecklingsåtagandena löper samtliga åtaganden enligt plan.
Det ekonomiska utfallet för driftbudgeten visar en negativ avvikelse motsvarande
14,6 mnkr vilket till största del beror på kostsam vinterväghållning hittills under året.
Beträffande investeringsbudgeten har bara en mindre del nyttjats per den sista mars.
Prognosen för året gällande klimat- och stadsmiljönämndens driftbudget visar på ett
underskott som uppgår till 37,1 mnkr.
Det prognosticerade underskottet beror i huvudsak på högre kostnader för
entreprenörer vilket fördelas på vinterservice med 20,6 mnkr, barmarksservice 8,1
mnkr samt kapitalkostnader om 4,3 mnkr. Utöver detta har nämnden ej fått medel
tilldelade för ökad VA-taxa (3,6 mnkr) samt för övertagande av Vårbybadet (0,5
mnkr) Detta ger tillsammans en total prognos om ett underskott som kommer uppgå
till 37,1 mnkr vid årets slut. I delårsrapporten påvisar förvaltningen på ett flertal
områden där verksamheten är underbudgeterad.
Under 2018 togs en handlingsplan fram för att säkra en god budgethållning och bättre
ekonomisk kontroll inom natur- och byggnadsnämndens områden. Delar av
handlingsplanen har tagits över av klimat- och stadsmiljönämnden.
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Ordförande
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Resultatet av handlingsplanen är bland annat en säkrad kvalitet av siffrorna i
rapporteringen, ekonomiutbildning för chefer med budgetansvar, samtliga upplupna
kostnader reserverats samt etablering av en ny månadsrapportering som börjar under
kvartal 2 där en mer detaljerad uppföljning av avdelningarna kommer att ske.
En verksamhetscontroller har anställts inom stadsmiljöavdelningen för att säkra den
högre ambitionsnivån. Kommunen har idag 5 entreprenadområden för
vinterväghållning. För fyra av dessa avser förvaltningen att teckna nya avtal inför
vintern 2019/20 med ambitionen att på så sätt minska kostnaderna för snöröjning,
halkbekämpning och sandupptagning.
Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner bilagd
delårsrapport per 31 mars för klimat- och stadsmiljönämnden.
Överläggning
Christian Ottosson (C), Johan Lidström (tjänsteman), Anders Lönroth (MP), Lasse
Larsson (C) och Ära Kuchner (M) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras
avslutad.
Beslutet delges
Kommunstyrelsen
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Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§9

Diarienummer KLN-2019/555.919

Avrapportering 1: Åtgärdsplan för ekonomi i balans KLN
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden godkänner miljö- och bygglovsförvaltningens första
avrapportering av åtgärdsplanen och delger beslutet kommunstyrelsen.

Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden godkänner miljö- och bygglovsförvaltningens första
avrapportering av åtgärdsplanen och delger beslutet kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Per den sista augusti 2018 prognosticerades ett underskott för natur- och
byggnadsnämnden på 33 mnkr. Åtgärder genomfördes under hösten vilket pekade på
minskat prognosticerat underskott om 27 mnkr per den sista november.
Handlingsplanen Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - en förstärkt ekonomiprocess
tog nämnden beslut om 2018-12-10 med en plan om återrapportering till nämnden i
samband med delårsrapporterna under 2019. Uppföljningen av åtgärdsplanen
beslutades ske i form av avrapportering till nämnd med planerade åtgärder och de
resultat de genererat.
Från 1 januari 2019 har natur- och byggnadsnämndens verksamheter delats upp
mellan klimat- och stadsmiljönämnden och bygglovs- och tillsynsnämnden vilket
medför att avrapportering sker till dessa två nämnder genom ett samlat
dokument. Åtgärdsplanen gäller huvudsakligen för år 2019 varefter resterande
åtgärder för in i den löpande planerings- och uppföljningsprocessen. Exempelvis som
utvecklingsåtaganden eller mått. Detta innebär att slutredovisning av åtgärdsplanen
ska ske vid nämndernas sista sammanträde under 2019.
Överläggning
Anders Lindelöf (tjänsteman), Johan Lidström (tjänsteman), Christian Ottosson (C),
Anders Lönroth (MP) och Thomas Hanbo (DP) yttrar sig i ärendet innan
överläggningen förklaras avslutad.
Beslutet delges
Kommunstyrelsen
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Ordförande
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§ 10

Diarienummer KLN-2019/353.825

Tillägg till avtal om jordbruksarrende, Balingsholms gård
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden godkänner avtalet daterat den 2 april 2019 om tillägg
till jordbruksarrendet för Balingsholms gård som upprättats med Frans Åhman och
Anna-Karin Åhman. Nämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att underteckna
avtalet.
Skäl för beslutet
De marker som arrendatorn tillträder utgörs av nyrestaurerade skogsbeten som är
belägna intill Balingsholms gård. Närheten till gården är till fördel för arrendatorns
drift av gården. Förvaltningen har bekostat restaureringen och nya stängsel. De
marker som nu frånträds kommer att nyttjas av en extern djurhållare som redan finns i
området. Nyrestaurerade beten har ett begränsat värde under de första åren, varför
arrendeavgiften föreslås oförändrad.

Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden godkänner avtalet daterat den 2 april 2019 om
tillägg till jordbruksarrendet för Balingsholms gård som upprättats med (Uppgift
utelämnas) Nämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Balingsholms gård är upplåtet som ett jordbruksarrende där en bostad ingår
(gårdsarrende). Tillägget innebär en justering av arrendets omfattning under den
löpande arrendeperioden genom en omarrondering (byte) av marker. Arrendatorn
frånträder ca 0,7 ha betesmark vid Visättra och tillträder ca 10,9 ha betesmark vid
Balingsholm.
Tilläggsavtalet framgår av bilaga 1. De tillträdande markerna framgår av de till
avtalet bilagda kartorna. Arrendatorn har för sin del undertecknat avtalet den 2 april
2019. Enligt § 6 i avtalet blir det bindande för parterna först efter beslut om
godkännande av klimat- och stadsmiljönämnden.
Överläggning
Christian Ottosson (C) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.
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Beslutet delges
Arrendatorerna (Uppgift utelämnas)
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§ 11

Diarienummer KLN-2019/194.109

Motion om att ta fram en koldioxidbudget - väckt av Anders
Lönroth (MP), Carina Sundström (MP) och Anders Abel (MP)
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att anta förvaltningens tjänsteutlåtande,
daterat den 30 april 2019, som sitt remissvar till kommunstyrelsen på motionen om
att Huddinge kommun ska ta fram en koldioxidbudget.

Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts beslut
Ärendet överlämnas till klimat- och stadsmiljönämnden utan eget ställningstagande.
Sammanfattning
Klimat- och stadsmiljönämnden har av kommunstyrelsen fått en remiss av motion om
att Huddinge kommun ska ta fram en koldioxidbudget. En koldioxidbudget beräknar
en årlig utsläppsminskningstakt samt konkretiserar hur mycket ett territoriellt område
som till exempel en kommun behöver minska sina koldioxidutsläpp.
Miljö- och bygglovsförvaltningen anser att förslaget är intressant. Järfälla kommun är
mycket nöjd med effekten av koldioxidbudgeten. Enligt Järfällas erfarenhet är nyttan
av den dels att frågan fått mycket uppmärksamhet, dels att den utgör ett underlag för
den miljöplan som kommunen håller på att ta fram. Kostnaden för att ta fram en
sådan rapport beräknas till 25 000 kronor samt uppskattningsvis 60 timmar i
arbetstid.
Även andra kommuner arbetar med att minska sin klimatpåverkan. Huddinge
kommun har enligt Mål och Budget ambitionen att minska koldioxidutsläppen.
Förvaltningen konstaterar att en koldioxidbudget liksom upphandlingsmyndighetens
inköpsanalys är ett verktyg som ger underlag till åtgärder för att minska kommunens
utsläpp. Huruvida kommunen sedan kommer att ha möjlighet att i vilken grad hålla
den framtagna budgeten är svårt att överblicka. Förvaltningen anser att ifall nämnden
vill öka takten i åtgärder för utsläppsminskning enligt Parisavtalet är det viktigt att
utifrån fakta sätta upp mätbara mål till exempel i ett reviderat miljöprogram.
Klimat- och stadsmiljönämnden föreslås godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande
daterat den 30 april 2019 som sitt remissvar till kommunstyrelsens förvaltning på
motionen.
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Överläggning
Christian Ottosson (C) och Anders Lönroth (MP) yttrar sig i ärendet innan
överläggningen förklaras avslutad.
Propositioner
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Anders Lönroth (MPs) förslag att anta
motionen i sin helhet. Klimat- och stadsmiljönämnden antar förvaltningens förslag.
Reservationer
Anders Lönroth (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Beslutet delges
Kommunstyrelsen
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Ordförande
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§ 12

Diarienummer KLN-2019/237.109

Motion om att delta i Agenda 2030- projektet,
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att anta förvaltningens tjänsteutlåtande,
daterat den 29 april 2019, som sitt remissvar till kommunstyrelsen på motionen om
att Huddinge kommun ska delta i Agenda 2030 projektet, ”Glokala Sverige”.
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts beslut
Ärendet överlämnas till klimat- och stadsmiljönämnden utan eget ställningstagande.
Sammanfattning
Klimat- och stadsmiljönämnden har av kommunstyrelsen fått en remiss av motion om
att Huddinge kommun föreslås delta i Agenda 2030 projektet, ”Glokala Sverige”.
Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt i SKL:s och svenska
FN-förbundets regi för att stödja kommuner, landsting och regioner i genomförandet
av Agenda 2030.
Projektet stöds av Sida och deltagande innebär för en kommun indirekta kostnader i
form av arbetstid. 96 kommuner och regioner deltar och nästa möjlighet att ansöka
om deltagande för 2020 är och i december 2019. Idag arbetar kommunen redan delvis
med Agenda 2030-målen genom ”Miljöprogram 2017–2021” och med hållbarhet i
rapporten ”På väg mot Huddinge 2030”, som inkluderar en majoritet av de 17 globala
målen enligt agendan. Bland annat arbetar kommunstyrelsens förvaltning med social
hållbarhet i stadsutvecklingen.
Miljö- och bygglovsförvaltningen anser att projektet Glokala Sverige kan utgöra ett
bra kunskapsstöd för hur kommunen ska arbeta vidare med genomförandet av
Agenda 2030. Om kommunen avser att delta i projektet bör ansökan involvera den
nybildade natur- och klimatavdelningen först när den är fullt bemannad. Vidare
föreslås att om intresse för ett deltagande finns är det möjligt att bjuda in SKL för att
informera om projektet till de förtroendevalda i aktuella nämnder.
Klimat- och stadsmiljönämnden föreslås godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande,
daterat den 29 april 2019, som sitt remissvar till kommunstyrelsens förvaltning på
motionen.
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Överläggning
Anders Lönroth (MP) Aza Cheragwandi (S) och Christian Ottosson (C) yttrar sig i
ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.
Propositioner
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Anders Lönroth (MPs) förslag att anta
motionen i sin helhet. Klimat- och stadsmiljönämnden antar förvaltningens förslag.
Reservationer
(MP) och (S) reserverar sig mot klimat- och stadsmiljönämndens beslut.
Beslutet delges
Kommunstyrelsen
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Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Klimat- och stadsmiljönämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

14 maj 2019

§ 13

Diarienummer KLN-2019/485.109

Remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande
”Världens utmaningar – världens möjligheter”, SOU 2019:13
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att anta förvaltningens tjänsteutlåtande,
daterat den 29 april 2019, som sitt remissvar till kommunstyrelsen på Agenda 2030delegationens slutbetänkande, SOU 2019:13.
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts beslut
Ärendet överlämnas till klimat- och stadsmiljönämnden utan eget ställningstagande.
Sammanfattning
Klimat- och stadsmiljönämnden har av kommunstyrelsen fått en remiss av Agenda
2030-delegationens slutbetänkande, SOU 2019:13. Utredningen lägger i fram förslag
och bedömningar för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar
utveckling. Hållbar utveckling i Agenda 2030 inkluderar de miljömässiga, sociala och
ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling och en specifik innebörd som
fokuserar på den miljömässiga dimensionen. Utredningen riktar sig främst till
regering och riksdag.
Förvaltningens synpunkter är inriktade på den mindre del av betänkandet som främst
berör kommuner och ställer sig bakom de förslag som läggs fram i utredningen.
Förvaltningen anser liksom delegationen att en viktig del för kommunerna i
genomförandet av agendan är att använda den potential för hållbar utveckling som
finns inom ramen för offentlig upphandling. Kommunerna behöver, liksom
utredningen pekar ut, få stärkta förutsättningar för att bidra till genomförandet av
Agenda 2030, bland annat genom stöd från Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) som kunskapsförmedlare.
Klimat- och stadsmiljönämnden föreslås anta förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat
den 29 april 2019, som sitt svar till kommunstyrelsen på remissen.
Överläggning
Christian Ottosson (C) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.
Beslutet delges
Kommunstyrelsen
Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Klimat- och stadsmiljönämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

14 maj 2019

§ 14

Diarienummer KLN-2019/195.109

Motion om att Huddinge kommun undersöker möjligheten till
Gröna lån - väckt av Anders Lönroth (MP), Carina Sundström
(MP) och Anders Abel (MP)
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att anta förvaltningens tjänsteutlåtande,
daterat den 29 april 2019, som sitt remissvar till kommunstyrelsen på motionen om
att Huddinge kommun ska undersöka möjligheten till Gröna lån.
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts beslut
Ärendet överlämnas till klimat- och stadsmiljönämnden utan eget ställningstagande.
Sammanfattning
Klimat- och stadsmiljönämnden har av kommunstyrelsen fått en remiss av motion om
att Huddinge kommun ska undersöka möjligheten till ”Gröna lån”. Gröna lån innebär
att Kommuninvest (kommunernas egna låneinstitut) och banker erbjuder lån för
kommuner som investerar i miljöprojekt som främjar övergången till ett klimattåligt
samhälle med låga utsläpp, bland annat hållbara transporter och vattenhantering.
Omkring 110 kommuner har idag Gröna lån. En av dessa är Nacka kommun som med
gröna obligationer finansierar projekt med tydlig miljönytta som till exempel
miljömärkta byggprojekt inom kommunen, nya cykelbanor, samt delar av
tunnelbaneutbyggnaden till Nacka. Gröna lån kan ses positivt då det synliggör att
kommunen arbetar hållbart och kan också fungera som katalysator för att ge flera
goda miljöprojekt och öka ambitionerna. Koncernen Huddinge kommun har via
bolaget Södertörns Energi AB ett grönt lån på 768 miljoner kronor.
Miljö- och bygglovsförvaltningen har inga synpunkter på Gröna lån eftersom den
anser att ansvaret för en översyn av vilken typ av lån som ska väljas för ett projekt
ligger hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan ge internbanken i uppdrag att se
över vilka lån som är förmånligast för de projekt som beslutats att genomföras. Detta
moment kommer först efter beslutet om att investeringar i klimat- och miljöprojekt
ska genomföras.
Klimat- och stadsmiljönämnden föreslås godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande,
daterat den 29 april 2019, som sitt remissvar till kommunstyrelsens förvaltning på
motionen.
Signaturer:

Ordförande

Justerare
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Överläggning
Christian Ottosson (C) och Anders Lönroth (MP) yttrar sig i ärendet innan
överläggningen förklaras avslutad.
Propositioner
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Anders Lönroth (MPs) förslag att anta
motionen i sin helhet. Klimat- och stadsmiljönämnden antar förvaltningens förslag.
Reservationer
Anders Lönroth (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Beslutet delges
Kommunstyrelsen

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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14 maj 2019

§ 15

Diarienummer KLN-2019/45.109

Remiss: Utredning om enprocentregeln
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 2
maj 2019, som sitt remissvar till kommunstyrelsen på ”Utredning om
enprocentregeln”.
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts beslut
Ärendet överlämnas till klimat- och stadsmiljönämnden utan eget ställningstagande
Sammanfattning
Klimat- och stadsmiljönämnden har av kommunstyrelsen fått ”Utredning om
enprocentregeln” på remiss. Utredningen föreslår att Huddinge kommun ska tillämpa
enprocentregeln. Det innebär att cirka en procent av budgeten för ett byggprojekt vid
nybyggnation, om- eller tillbyggnad avsätts till bild- eller formkonstnärlig
gestaltning. Utredningen föreslår att enprocentregeln tillämpas när kommunen bygger
nya verksamhetslokaler och större parker med en budget över 5 miljoner kronor per
projekt. Vidare föreslås att en kommunövergripande konstpolicy tas fram.
Miljö- och bygglovsförvaltningen välkomnar utredningens förslag att ansvaret för
konstnärlig gestaltning och dess underhåll tydliggörs i och med att kultur- och
fritidsnämnden ges det huvudsakliga ansvaret, samt att medel för drift och underhåll
avsätts i budgeten. Förvaltningen instämmer i att den bör få yttra sig över den fysiska
placeringen inför planerade byggprojekt med konstnärlig gestaltning. Detta bör ske
genom remisser till förvaltningen och inte genom deltagande i projektgruppen som
utredningen föreslår.
Vidare anser förvaltningen att ansvaret för beslut om gallring av befintliga konstverk
bör tydliggöras då det är oklart var ansvaret ligger idag. Klimat- och
stadsmiljönämnden föreslås anta förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 2 maj
2019, som sitt remissvar på utredningen till kommunstyrelsen.
Överläggning
Aza Cheragwandi (S), Gun Lindblad (S) och Christian Ottosson (C) yttrar sig i
ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.
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Ordförande

Justerare
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Protokollsanteckning
Aza Cheragwandi (S) lämnar en protokollsanteckning
Beslutet delges
Kommunstyrelsen
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Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§ 16

Diarienummer KLN-2019/10.111

Delgivningar, Klimat- och stadsmiljönämnden 2019
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden godkänner redovisningen.

Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige
2019-03-18
§ 13 Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge 2019-2021 med
utblick till 20132 – beslut om antagande
Beslut:
1. Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2019-2021 med utblick till 2032,
bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 5 februari
2019, godkänns med följande förändring:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför nästa år säkerställa att Plan för
samhällsbyggnad och lokalförsörjning är förankrad i respektive facknämnd och att
facknämnderna på lämpligt sätt involveras i framtagandet.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med
respektive nämnd/nämnder påbörja samhällsbyggnadsprojekt och
lokalprojekt/utredningar enligt sammanställningen i bilaga 2 till kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 5 februari 2019.
3. Samhällsbyggnadsprojektet Stigfinnaren, Förmannen, Zetas handelsträdgård
avbryts.
4. Samhällsbyggnadsprojektet Tigern 20 avbryts.
5. Kommunfullmäktiges beslut den 14 april 2016 § 14 upphävs och
kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en förnyad utredning av förutsättningar för
uppförande av ett nytt kommunhus.
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2019-04-11
§ 10 Boulebanorna i Sjödalsparken behöver rustas upp – swvar på medborgarförslag
väckt av Margaretha Hallgren
Kommunfullmäktiges beslut
Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande,
daterat den 28 februari 2019, anses medborgarförslaget från Margaretha Hallgren
vara besvarat.
§ 12 Årsredovisning för 2018 för Huddinge kommun
Beslut:
1. Årsredovisning för Huddinge kommun 2018 enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 mars 2019 godkänns.
2. Av 2018 års resultat avsätts 18,4 mnkr till kommunens resultatutjämningsreserv.3.
Över- och underskott i nämndernas driftbudget 2018 överförs enligt tabell 3 i
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 mars 2019 och
redovisas under eget kapital.4. Överföringar av ej utnyttjad investeringsram för
nämnderna år 2018 med motsvarande tillägg till investeringsbudgeten för 2019,
godkänns enligt tabell 4 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den
11 mars 2019.
§ 13
Revisionsberättelser budgetåret 2018 – Prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 24 §
kommunallagen (2017:725)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen, nämnderna inklusive Södertörns överförmyndarnämnd och
fullmäktigeberedningarna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
§ 16
Avgifter för nyttoparkeringstillstånd för food trucks i Huddinge kommun – beslut om
antagande
Kommunfullmäktiges beslut
Avgifter för nyttoparkeringstillstånd för food trucks i Huddinge kommun enligt bilaga 1 till
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 februari antas.
§ 24
Vårda Sjödalsparken – svar på motion väckt av Mats Arkhem (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 11 januari
besvaras motionen av Mats Arkhem (SD).
§ 25
Plan för masshantering av etablering av schaktupplag – svar på motion väckt av Marica Lindblad
(MP) och Birgitta Ljung (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
Med hänvisning till vad som nedan anses motionen besvarad.
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Kommunstyrelsen
2019-04-03
§ 11 Inriktining på förnyad utredning om kommunhus
Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att göra en förnyad utredning om förutsättningarna för uppförande av
ett nytt kommunhus med en inriktning som beskrivs i kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande daterat den 20 mars 2019.
§ 16
Plan för masshantering av etablering av schaktupplag – svar på motion väckt av Marica Lindblad
(MP) och Birgitta Ljung (MP)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Med hänvisning till vad som sägs nedan anses motionen besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Förvaltningen får i uppdrag att aktivt arbeta med frågan om samordnad masshantering i de större
infrastrukturprojekten samt i de stora utvecklingsprojekt som planeras i Flemingsberg, Kungens
kurva och centrala Huddinge.
Delegationsbeslut
Nr 81
Föreläggande om att omhänderta avfall, Björksättra 1:3
Beslut
Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar:
1. Huddinge kommun (212000-0068), genom klimat- och stadsmiljönämnden, ska omhänderta
avfallet bestående av eldningsrester från kabelbränning på fastigheten Björksättra 1:3 (se
bifogad översiktskarta), på ett miljömässigt godtagbart sätt.
2. Åtgärderna ska vara vidtagna senast sex (6) veckor efter delgivning av detta beslut. Senast en
(1) vecka efter att åtgärderna är vidtagna ska detta skriftligen meddelas bygglovs- och
tillsynsnämnden.
3. Bygglovs- och tillsynsnämnden tar inte ut någon avgift för handläggningen.

Överläggning
Christian Ottosson (C) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.
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Ordförande
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§ 17

Diarienummer KLN-2019/209.111

Delegationsbeslut KLN 2019
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden godkänner redovisningen
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning
Klimat- och stadsmiljönämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott,
ordföranden och tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsförteckning. Dessa
beslut ska redovisas till nämnden. Redovisning innebär inte att nämnden omprövar
eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering
eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom
att själv ta över ärendet.
Beskrivning av ärendet
1) Delegationsbeslut tillsvidare anställningar 1 st 2019-04-01-2019-04-30
2) Delegationsbeslut avslutning av anställning 2 st 2019-04-01-2019-04-30
(Information finns hos personalkonsult)
Överläggning
Christian Ottosson (C) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad
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14 maj 2019

§ 18

Förvaltningsdirektörens information
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Förvaltningsdirektör ger information till klimat- och stadsmiljönämnden. Klimat- och
stadsmiljönämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts beslut
Förvaltningsdirektören ger information på klimat- och stadsmiljönämndens möte den
14 maj 2019.
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Klimat- och stadsmiljönämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

14 maj 2019

§ 19

Övrigt
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Helén Almroth, personalkonsult, informerar om klimat- och stadsmiljönämndens
arbetsmiljöansvar. Klimat- och stadsmiljönämnden tackar för informationen och
lägger den till handlingarna

Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Inga övriga frågor till klimat- och stadsmiljönämnden.
Överläggning
Christian Ottosson (C) yttrade sig i frågan innan den förklarades avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

