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Tillkännagivande
Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset,
Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 17 maj 2021, klockan 17:00.
Föredragningslista





Sammanträdets behörighet
Upprop
Utseende av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet
Anmälan av nya motioner, interpellationer och frågor

1

Beslut rörande inlämnade frågor

2

Svar på nya frågor

3

Beslut huruvida interpellationer som har lämnats
in till kommunstyrelsens förvaltning senast tio
arbetsdagar före fullmäktigesammanträde får
ställas

4

Svar på interpellation ställd av Sara Heelge
Vikmång (S) och Yossi Sigal (S) till
grundskolenämndens ordförande Jelena
Drenjanin (M) och gymnasie- och
arbetsmarknadsnämndens ordförande Christina
Eklund (M) om möjligheten till lovskola i
Huddinge kommun

KS-2021/1071.110

5

Svar på interpellation ställd av Nujin Alacabek
(V) till socialnämndens ordförande Eva
Carlsson-Paulsén (M) gällande skolgång för
barn till kvinnor på kvinnojourer

KS-2021/1082.110

6

Svar på interpellation ställd av Nujin Alacabek
(V) till socialnämndens ordförande Eva

KS-2021/1083.110
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Carlsson-Paulsén (M) rörande fritidsaktiviteter
för personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning
7

Svar på interpellation ställd av Nujin Alacabek
(V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Bo Källström (L) gällande status i processen
avseende uteblivna fritidsgårdar för ungdomar i
Flemingsberg och Visättra och Fleminghallen

KS-2021/1084.110

8

Information från kommunrevisionen

9

Statistikrapporter från socialnämnden,
gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt
vård- och omsorgsnämnden enligt 16 kap. 6 h §
socialtjänstlagen (2001:453), 2020

KS-2020/1357.915

10

Revidering av reglemente Södertörns
överförmyndarnämnd
Obs. omedelbar justering

KS-2021/311.112

11

Justering av bolagsordning för Huge Bostäder
AB

KS-2021/699.112

12

Detaljplan för bostäder och förskola i
Sjödalsbacken, Klockarbacken 10 med flera,
Huddinge centrum – beslut om antagande

KS-2015/314.313

13

Detaljplan för del av Regulatorn 1 med flera
inom kommundelen Flemingsberg – beslut om
antagande

KS-2019/3292.313

14

Upphävande av riktlinjer för bistånd enligt
socialtjänstlagen, vård och behandling av barn
och ungdom och vuxna missbrukare – HKF
7010

KS-2021/582.112

15

Beslut om översyn av valdistriktsindelningen i
Huddinge inför de allmänna valen 2022

KS-2021/567.121

16

Huddinge kommuns preventionsarbete – beslut
om instruktioner för referensgrupp

KS-2021/688.103
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17

Miljöbokslut 2020

KS-2021/494.804

18

Överenskommelse om kostnadsansvar av
hjälpmedel och medicintekniska produkter för
vård och omsorg i särskilt boende,
dagverksamhet, daglig verksamhet samt
socialpsykiatriskt boende

KS-2020/2456.109

19

Befrielse från förtroendeuppdrag

KS-2021/13.901

20

Val, fyllnadsval och fyllnadsnomineringar

KS-2021/13.901

21

Återuppta kommunaliseringen av
hemsjukvården - svar på motion väckt av Sara
Heelge Vikmång (S) och Margareta Vikgren (S)

KS-2020/1059.119

22

Beslut rörande inlämnade motioner och
interpellationer

23

Delgivningar

KS-2021/73.915

Huddinge den 6 maj 2021
Erik Ottoson
Ordförande
Ester Andréasson
Sekreterare
De handlingar som tillhör ovanstående ärenden finns tillgängliga för allmänheten
på kommunstyrelsens kansli fr o m tillkännagivandet av detta sammanträde med
fullmäktige.
Om ledamot är förhindrad att komma till sammanträdet skall detta snarast anmälas
till kommunstyrelsens kansli, telefon 08-535 302 31 /e-post
ksf.registrator@huddinge.se

