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Miljö- och bygglovsförvaltningen

KLN - Redovisning av uppdrag utanför verksamhetsplanen per den 31 mars 2020
Ärende

Uppdrag

Status per 31 mars

KF 14 september 2015 § 29

Natur- och byggnadsnämnden får i
uppdrag att göra en översyn av behovet av
parkbänkar med papperskorgar i hela
kommunen.

En inventering och digitalisering av parkbänkar och
papperskorgar i hela kommunen är genomförd med undantag
för parkbänkar inom delar av Snättringe, Stuvsta, Högmora,
Segeltorp och Vårby som återstår att inventera. Inventeringen
har gjorts inom ramen för projektet inventering och digitisering
av ”gröna” skötselobjekt. Vad gäller behovet av parkbänkar så
finns det klarlagt i kommunens parkplan med förslag på
åtgärder.
Samhällsbyggnadsavdelningen på KSF har genomfört
inventering av behov och ett 40-tal nya parkbänkar har satts
upp inom kommunen. Parkenheten följer löpande upp behov i
det dagliga arbetet. Framförallt gällande papperskorgar, där vi
både sätter upp nya men ibland även tar bort papperskorgar
alternativt byter modell.

KS-2014/1614.351
NBN-2015/1
Sätt upp parkbänkar och papperskorgar i
Segeltorp - svar på motion väckt av Yosef
Sigal (S) och Tomas Henriksson (S)
Övertagits av klimat- och stadsmiljönämnden
2019-01-01.
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KF-26 mars 2018 § 13

Natur- och byggnadsnämnden får i
uppdrag att identifiera var i kommunen
nedskräpningen är som störst, beräkna
kostnader samt överväga lämpliga
åtgärder.

Enligt plan:
Arbetet med att identifiera var i kommunen nedskräpningen är
som störst har delvis utförts i den lutsträckning som förvaltningen
har kompetens för. Under 2019 har kartläggning gjorts genom en
särredovisning av kostnaderna för hantering av olagliga
dumpningar av avfall i naturen och identifiering av platserna. För
att på ett kvalitativt sätt kunna identifiera var i kommunen
nedskräpningen är som störts behövs konsulter upphandlas som
kan säkerställa att skräpmätningar görs utefter vedertagna
statistiska metoder. Detta är inte något som förvaltningen har
kompetens att själva utföra. Det förvaltningen kan göra är att följa
upp kostnaderna för de så kallade dumpningarna i naturen och se
över möjliga åtgärder.
Uppdraget beräknas vara klart till delårsrapport 2.

Natur- och byggnadsnämnden får i
uppdrag att utreda möjligheterna att ordna
belysning på återvinningsstationerna.

Klart:
En utredning har genomförts av miljö- och bygglovsförvaltningen
där belysningen på samtliga 44 återvinningsstationer (ÅVS) har
inventerats efter kontakt med Förpacknings- och
tidningsinsamlingen (FTI). Utredningen innehåller åtgärdsförslag
och kostnadsberäkning för belysning på de 31 ÅVS och ÅVC som
saknar eller har bristfällig belysning till en summa av cirka 1
miljon kronor. Utredningen har redovisats för klimat- och stadsmiljönämnden under hösten. Nämnden beslutade att överlämna
underlaget till kommunstyrelsen för beslut om nyinvestering i
infrastruktur. Åtgärden kommer att läggas in som ett förslag till
kommande Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning.
Prioritering av åtgärder i denna plan sker i ordinarie
planeringsprocess.

KS-2017/989.104
Minska skräpet i naturen genom att sätta
upp fler soptunnor och kanske
övervakningskameror – svar på
medborgarförslag väckt av Katarina
Vratonjic (KF)
Övertagits av klimat- och
stadsmiljönämnden 2019-01-01.

KF-19 juni 2017 § 36
KS-2016/739.539
Ordna belysning vid
återvinningsstationerna i Huddinge - svar
på motion väckt av Yosef Sigal (S)
Övertagits av klimat- och
stadsmiljönämnden 2019-01-01.
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KF-18 juni 2018 § 28:

Natur- och byggnadsnämnden får i
uppdrag att tillsammans med
kommunstyrelsen genomföra en
inventering av barns närnatur vid
förskolor och skolor.

Ej påbörjat:
Kommunstyrelsens förvaltning har för 2020 avsatt medel och
tid för att genomföra uppdraget. Miljö- och
bygglovsförvaltningen kommer när arbetet påbörjas bistå med
stöd vid kartarbete.

1. Natur- och byggnadsnämnden får i
uppdrag att genomföra en
övergripande översyn utifrån behov
av revidering av syften, föreskrifter,
skötselplaner samt eventuell justering
av gränser för kommunala
naturreservat i Huddinge kommun.
Den övergripande översikten ska
göras utifrån perspektivet att
kommunen växer.
2. Natur- och byggnadsnämnden får i
uppdrag att inom den övergripande
översynen särskilt studera
förutsättningarna att inom
naturreservatets föreskrifter ge
möjligheter att främja
friluftsaktiviteter.

Pågår:
Detta är ett flerårigt uppdrag. Under 2019 har en genomgång
gjorts av alla reservaten och dess behov av översyn. En
prioriteringsordning och tidplan för arbetet tagits fram. Under
2020 görs översyn av de tre mest prioriterade reservaten inom
ramen för ett utvecklingsåtagande.

KS-2016/2345.361
Inventera barns närnatur!-svar på motion
väckt av Marica Lindblad (MP), Birgitta
Ljung (MP) och Peter Johansson (MP)
Övertagits av klimat- och
stadsmiljönämnden 2019-01-01.
KF 17 december 2018 § 36
KS-2018/1048.112
Översyn av föreskrifter, skötselplaner och
gränser för kommunala naturreservat i
Huddinge kommun – hemställan från naturoch byggnadsnämnden
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KF 19 augusti 2019 § 8
KS-2018/242.104
Bygg en toalett som alltid är tillgänglig i
Rådsparken – svar på medborgarförslag
väckt av Malin Spång

Diarienummer
KLN-2020/17.919

1. Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att
uppföra en offentlig toalett i
Rådsparken.
2. Klimat- och stadsmiljönämnden
uppdras att förvalta anläggningen
efter genomförd investering.
Driftkostnader på 170 tkr per år
finansieras inom klimat- och
stadsmiljönämndens budgetram.

Ej påbörjat:
Kommunstyrelsens förvaltning kommer att starta
utredningsarbetet år 2020. Det går idag inte att presentera
exakt när den offentliga toaletten är färdigställd.
Resursplanering för framdrift av projekt år 2020 pågår.

