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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragraf

19 maj 2021

§1

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föredragningslistan godkänns, med förändringen att ärende 8 Framtida organisation
för idrottsanläggningar dras ur för att istället behandlas vid kommunstyrelsens
sammanträde den 16 juni 2021.
Överläggning
Daniel Dronjak (M), arbetsutskottets ordförande, föreslår att ärende 8 Framtida
organisation för idrottsanläggningar dras ur för att istället behandlas vid
kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2021.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragraf

19 maj 2021

§2

Anmälan av jäv
Sammanfattning
Anneli Sjöberg (S) anmäler jäv för ärende 6 Revisionsberättelse för Södertörns
brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2020 - prövning av ansvarsfrihet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragraf

19 maj 2021

§3

Diarienummer KS-2021/842.181

Delårsrapport per den 31 mars 2021 för Huddinge kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Sammanfattning
Kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat på 205 mnkr per mars och
prognosen för helåret uppgår till 482 mnkr. Det positiva resultatet för året hänförs
främst till kommunen, Huge Bostäder AB och Södertörns Energi AB.
Helårsprognosen för kommunen uppgår till 240 mnkr och är 111 mnkr bättre än
budget. Det utgör 3,6 procent av skatt, generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning.
Med ett stort prognostiserat överskott för året finns utrymme för att genomföra
engångsinsatser under året. Insatser ska bidra till att mildra effekter av pandemin
och/eller möjliggöra lägre kostnader kommande år. Sammantaget har ett utrymme om
33 mnkr för åtgärder räknats in i helårsprognosen. Det avser trygghetsskapande
åtgärder, förebyggande underhållsåtgärder, omställningskostnader för
kommungemensam verksamhetsutveckling och aktiviteter inom kultur och fritid.
Nämndernas sammantagna helårsprognos är ett underskott. Nämnder med
prognostiserade underskott ska i sin rapportering tydligare beskriva vilka åtgärder
som planeras att vidtas och effekter av dessa. När nämnden eventuellt bedömer att
åtgärder för att fullt ut nå en budget i balans inte kan genomföras ska det tydligt
beskrivas i analyser.
Överläggning
Petra Asplund Eriksson, ekonomidirektör, och Ralph Strandqvist, budget- och
kvalitetschef, informerar om ärendet.
I ärendet yttrar sig Christian Ottosson (C), Sara Heelge Vikmång (S), Anders Lönroth
(MP), Nujin Alacabek (V) och Christina Eklund (M).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragraf

19 maj 2021

§4

Diarienummer KS-2021/566.184

Ändring av sotningsfrister för lokaleldstäder, införande av
övriga bestämmelser i sotningsfristerna samt ändring av taxa
gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer det av Södertörns brandförsvarsförbund yrkade
förslaget gällande frister för rengöring (sotning) med ikraftträdande 2021-07-01.
2. Kommunfullmäktige fastställer det av Södertörns brandförsvarsförbund yrkade
förslaget avseende ny taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll att
gälla från 2021-07-01.
Sammanfattning
Södertörns brandförsvarsförbunds direktion har hemställt om att kommunfullmäktige
i medlemskommunerna beslutar om ändring av sotningsfrister för lokaleldstäder,
införande av övriga bestämmelser i sotningsfristerna samt ändring av taxa gällande
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Förändringen föreslås gälla från och
med 1 juli 2021. Med föreslagen förändring kan samordningseffekter åstadkommas
som förväntas leda till förbättringar för den enskilde då rengöring och
brandskyddskontroll kan ske vid samma besök samt att nya arbetsmetoder kan
användas och större fokus på utförarnas arbetsmiljö införas. Kommunstyrelsens
förvaltning föreslår att ändringar fastställs enligt bilagor 3 och 5 till
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 april 2021.
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19 maj 2021

§5

Diarienummer KS-2021/761.912

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och de enskilda
ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Huddinge
Botkyrka Salem för år 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem samt de
enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2020.
Sammanfattning
Styrelsen för Samordningsförbundet har den 26 mars 2021, § 5, beslutat godkänna
årsredovisningen för Samordningsförbundet och att överlämna denna till sina
medlemmar. I överlämnandet efterfrågar Samordningsförbundet att medlemmarna,
var för sig, prövar om styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Förbundet hade vid utgången av år 2020 ett samlat överskott om 8,9 mnkr (5,6 mnkr
för år 2019). Det ekonomiska resultatet år 2020 blev +3,3 mnkr (+0,5 mkr för år
2019). Målet för förbundet är att det egna kapitalet inte ska överstiga 2,5 mnkr,
baserat på Nationella Rådets riktlinjer om eget kapital. Stora delar av det egna
kapitalet finns intecknat i verksamhetsplanen för 2021 och prognosen är att förbundet
ska nå fastställd nivå för eget kapital vid 2023 års utgång.
I revisionsberättelse daterad den 29 mars 2021 tillstyrker revisorerna att styrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Samordningsförbundet bedöms
ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att förbundsstyrelsen för
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem samt de enskilda förtroendevalda i
detta organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Som motivering för
beslutet åberopas innehållet i revisionsberättelsen med därtill hörande bilagor.
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19 maj 2021

§6

Diarienummer KS-2021/814.912

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund
avseende verksamhetsåret 2020 - prövning av ansvarsfrihet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund och de enskilda
förtroendevalda i direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Anneli Sjöberg (S) anmäler jäv, och deltar inte i handläggning eller beslut rörande
ärendet.
Sammanfattning
Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund beslöt den 26 mars 2021
att godkänna årsredovisningen med förvaltningsberättelse för år 2020.
Södertörns brandförsvarsförbund redovisar ett resultat på +6,9 mnkr. Efter att hänsyn
tagits till realisationsvinster (0,1 mnkr) blir det justerade resultatet vid avstämning
mot balanskravet +6,7 mnkr (+3 mnkr år 2019) och därmed är balanskravet uppfyllt
för 2020. Efter reservering uppgår förbundets resultatutjämningsreserv (RUR) till 9,5
mnkr.
I revisionsberättelse daterad den 29 mars 2021 tillstyrker revisorerna att
förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Södertörns
brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet. Årsredovisningen bedöms vara upprättad
i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning och god
redovisningssed. Enligt revisorerna visar granskningen vidare att resultatet uppfyller
balanskravet samt är förenligt med det fastställda målet för god ekonomisk
hushållning. Revisorerna bedömer att direktionens interna kontroll, inte i alla delar,
har varit tillräcklig. I uppföljning av tidigare genomförd granskning av intern kontroll
har rekommendationer lämnats till förbundsdirektionen.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att förbundsdirektionen för Södertörns
brandförsvarsförbund och de enskilda förtroendevalda i direktionen beviljas
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19 maj 2021

§6

Diarienummer KS-2021/814.912

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Som motivering för beslutet åberopas
innehållet i revisionsberättelsen med därtill hörande bilagor.
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19 maj 2021

§7

Diarienummer KS-2020/2711.181

Delårsrapport per mars 2021 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Sammanfattning
Prognosen för 2021 är ett resultat i nivå med budget.
I prognosen har förvaltningen hanterat en rad kostnader inom budget, men på några
områden är bedömningen för helåret osäker. Det gäller framför allt
omställningskostnader för kommunstyrelseförvaltningens centrala
verksamhetsutvecklingsinsatser med effekt på kommunens alla verksamheter, bland
annat utveckling av ny digitaliseringsstruktur, ny ekonomimodell, ny
lokalförsörjningsstruktur, kommunhus, samt politiskt beslutade anpassningsåtgärder.
Dessutom gäller det covid-19-relaterade kostnader för kommunen som helhet
(kommunfullmäktige, krisledning, vaccinsamordning etcetera). Förvaltningen föreslår
att kostnader inom dessa häraden finansieras av utrymme i medelsreserven om 11
mnkr.
Överläggning
Ralph Strandqvist, budget- och kvalitetschef, informerar om ärendet.
I ärendet yttrar sig även Sara Heelge Vikmång (S) och Camilla Broo,
kommundirektör.
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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§8

Diarienummer KS-2021/867.11

Framtida organisation för idrottsanläggningar
Sammanfattning
Ärendet utgår för att istället behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 16
juni 2021. Se beslut under §1.
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§9

Diarienummer KS-2021/208.804

Avfallsplan 2021-2030 samt avfallsföreskrifter
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Sammanfattning
SRV Återvinning AB har hemställt till Huddinge kommun att anta avfallsplan 2021–
2030 och avfallsföreskrifter.
Den nya avfallsplanen formulerar strategin och sätter agendan för hur
avfallshanteringen i kommunen ska utvecklas och skötas under de kommande tio
åren, och ska fungera som ett styrdokument och vara ett hjälpmedel för kommunerna,
för SRV och för andra aktörer.
Planen är på flera sätt en ambitionshöjning och det är positivt att vikt läggs vid att
anpassa avfallshanteringen till en region i tillväxt och förtätning, utformad utifrån
invånarnas och miljöns bästa.
I denna plan läggs mer tyngd än tidigare på att bidra till att cirkulär ekonomi får
större utrymme, genom att förebygga uppkomsten av avfall och främja
återanvändning.
Samberedande förvaltningar är positiva till att det föreslås fördjupande avstämningar
av planen vartannat år. Det blir en viktig del i att utveckla och förbättra arbetet.
Samberedande förvaltningar föreslår att avfallsplan 2021–2030 samt
avfallsföreskrifter antas.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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§ 10

Diarienummer KS-2020/1044.119

Häv stödet till och samarbetet med studieförbundet Ibn
Rushd – svar på motion väckt av Mats av Arkhem, Sven
Pernils, Ann Clewett, Martin Nigals och John Clewett
(samtliga SD)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Mot bakgrund av vad som framgår av kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande, daterat den 7 april 2021, avslås motionen.
Sammanfattning
I maj 2020 väckte Mats Arkhem, Sven Pernils, Ann Clewett, Martin Nigals och John
Clewett (samtliga SD) motionen ”Häv stödet till och samarbetet med studieförbundet
Ibn Rushd” i kommunfullmäktige. I motionen föreslås att Huddinge kommun ska
häva bidragsstödet och allt samarbete med studieförbundet Ibn Rushd då det inte
lever upp till grundläggande värderingar och jämställdhetsmål som kommunen
arbetar efter.
Ibn Rushd är ett ideellt och partipolitiskt obundet studieförbund som godkändes av
Folkbildningsrådet 2007. Under senare år har Ibn Rushds verksamhet blivit ifrågasatt
inom ett flertal olika områden, inte minst inställningen till jämställdhet och
demokrati. Folkbildningsrådet initierade en granskning av Ibn Rushd som utmynnade
i slutsatsen att förbundet var i behov av fortsatt utveckling. Som en följd gav
Folkbildningsrådet Ibn Rushd i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan som redovisade
hur man avsåg att stärka demokratiska strukturer och öka transparensen.
Åtgärdsplanen godkändes 2020 och Folkbildningsrådet har inte funnit anledning till
att ompröva statsbidraget till Ibn Rushd.
I kommunens utredning av Ibn Rushds verksamhet lokalt har inget framkommit som
ger skäl att häva bidraget till förbundet utifrån ett ickedemokratiskt agerande eller
kopplingar till våldsbejakande extremism.
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§ 10

Diarienummer KS-2020/1044.119

Däremot har det uppdagats oegentligheter rörande den totala volymen inrapporterade
bidragstimmar då den bedöms orimlig utifrån medlemsföreningens lokals
förutsättningar och storlek. Därmed kommer förbundet bli återbetalningsskyldigt.
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§ 11

Diarienummer KS-2020/2688.119

Motion om beslut gällande hemtjänst i kommunal regi – väckt
av Ann Clewett (SD), Arnold Boström (SD) och Malena
Karanovic (SD) – avskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motion om beslut gällande hemtjänst i kommunal regi väckt av Ann Clewett (SD),
Arnold Boström (SD) och Malena Karanovic (SD) avskrivs från vidare behandling.
Sammanfattning
Vid fullmäktiges sammanträde den 14 december 2020 anmäldes Motion om beslut
gällande hemtjänst i kommunal regi av Ann Clewett (SD), Arnold Boström (SD) och
Malena Karanovic (SD).
Motionen utgår från det ärende rörande att avveckla hemtjänst i egen regi som
behandlades av vård- och omsorgsnämnden hösten 2020. Den 26 november 2020
beslutade vård- och omsorgsnämnden om en nedläggning av kommunens hemtjänst i
egen regi inklusive utförandet av ledsagning och avlösning för vuxna enligt
socialtjänstlagen. Motionärerna anför att frågan är av så stor principiell betydelse för
kommunens verksamhet, att den bör behandlas av kommunfullmäktige.
I motionen framförs två förslag till beslut:
att vård- och omsorgsnämndens beslut om att avveckla den kommunala hemtjänsten
hävs.
att ärendet bereds på nytt för beslut i kommunfullmäktige.
Efter det att motionen lämnades in, överklagades dock vård- och omsorgsnämndens
beslut till förvaltningsrätten som upphävde beslutet. Huddinge kommun valde att inte
överklaga förvaltningsrättens dom. Denna händelseutveckling föranledde att
motionärerna den 18 mars 2021, på fråga från förvaltningen, meddelade att de
önskade dra tillbaka motionen från vidare behandling.
Förvaltningen föreslår därför att motionen avskrivs från vidare behandling.
Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA

17 (25)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragraf

19 maj 2021

§ 12

Diarienummer KS-2021/836.915

Redovisning av väckta och obesvarade motioner och
medborgarförslag i Huddinge kommunfullmäktige per den 31
mars 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisning av obesvarade motioner i Huddinge kommunfullmäktige per den 31
mars 2021, i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande daterat den 8 april 2021, godkänns.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska i samband med delårsrapporterna redovisa de inkomna
motioner och medborgarförslag som inte har besvarats.
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat bifogade förteckningar över i
kommunfullmäktige väckta och obesvarade motioner per den 31 mars 2021.
Fullmäktige beslutade den 23 maj 2018 § 16 om att system för e-förslag,
Huddingeförslag, från och med den 1 maj 2018 ersätter medborgarförslagen.
Huddingeförslagen ska enligt riktlinjerna följas upp med en separat rapport en gång
per år. Det sista medborgarförslaget behandlades i fullmäktige den 8 mars 2021 och
således finns inga obesvarade medborgarförslag att redovisa.
En motion ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det
att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta
och vad som framkommit i beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
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§ 13

Diarienummer KS-2021/837.111

Sammanträdestider för kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott, kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2022 fastställs i enlighet med bilaga 1
till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 29 april 2021.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige antas
av kommunfullmäktige, antas sammanträdestiderna för kommunstyrelsen och dess
utskott i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande,
daterat den 29 april 2021.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till sammanträdestider för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt
kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för kalenderåret 2022.
Planeringen utgår från kommunfullmäktiges arbetsordning samt de bestämmelser
som återfinns i kommunallagen angående konstituerande fullmäktige i samband med
att allmänna val genomförs.
Den 12 september 2022 hålls val till kommunfullmäktige. Val av kommunstyrelse
sker vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2022. Val av
arbetsutskott och samhällshällsbyggnadsutskott kan ske tidigast vid
kommunstyrelsens sammanträde den 26 oktober 2022. Med anledning av detta hålls
inga utskottssammanträden inför kommunstyrelsens sammanträde den 26 oktober. De
nyvalda utskotten sammanträder första gången den 22 respektive den 23 november
2022.
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§ 14

Diarienummer KS-2021/350.109

Betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg
(SOU 2021:4) – svar på remiss från Socialdepartementet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Sammanfattning
Huddinge kommun har fått delbetänkandet av ”Utredningen om sammanhållen
information inom vård och omsorg” på remiss från Socialdepartementet.
Betänkandet föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning. Detta innebär att vård- och omsorgsgivare får göra
dokumentation om patienter och omsorgsmottagare elektroniskt tillgänglig mellan
sig, om personen inte motsätter sig det.
Det är frivilligt för vård- och omsorgsgivare att använda de utökade möjligheter att
elektroniskt dela dokumentation som lagen ger.
Betänkandet har sänts på intern remiss till vård- och omsorgsnämnden som
välkomnar utredningens förslag, men också påtalar vissa konsekvenser och frågor
som bör tas hänsyn till i den fortsatta handläggningen.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att mycket i betänkandet är bra då föreslagna
ändringar förväntas leda till en bättre och effektivare vård och omsorg. Inför
regeringens fortsatta beredning av ärendet finns dock ett antal saker att beakta och
som redovisas under rubriken Förvaltningen synpunkter i kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2021.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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Diarienummer KS-2021/668.109

Promemorian ”Ett förbättrat genomförande av MKBdirektivet” – svar på remiss från Miljödepartementet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Bifogat yttrande överlämnas som svar på remissen, enligt bilaga 1 till
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2021.
Sammanfattning
Huddinge kommun har remitterats promemorian Ett förbättrat genomförande av
MKB-direktivet från Miljödepartementet för yttrande.
Promemorian innehåller förslag på ändringar i plan- och bygglagen och miljöbalken,
för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet.
Samberedande förvaltningar är positiva till flera av promemorians förslag. Dock finns
vissa invändningar kring utformningen av handläggningstiderna.
Samberedande förvaltningar har även invändningar vad gäller säkerställandet av
lokaliseringsprövning för U-verksamheter i särskilt känsliga områden samt anser att
det behöver tas fram tydliga regler för riktvärden för sulfidhaltiga massor.
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§ 16

Diarienummer KS-2021/735.109

Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi – svar på
remiss från Region Stockholm
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 14 april 2021,
överlämnas till Region Stockholm som svar på remiss rörande förslag till forsknings-,
utbildnings-, och utvecklingsstrategi för regionen.
Sammanfattning
Huddinge kommun har fått förslag till forsknings-, utbildnings- och
utvecklingsstrategi för Region Stockholm på remiss. Strategin syftar till att skapa
goda förutsättningar för forskning, utbildning och utveckling i regionens
verksamheter.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att strategin till övervägande del är bra men att
det finns ett antal punkter som bör beaktas av Region Stockholm i den fortsatta
beredningen av ärendet och som återfinns under rubriken Förvaltningens synpunkter i
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2021.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Rasmus Lenefors (S).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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§ 17

Diarienummer KS-2021/569.109

”Konsekvenser av justerade åldersgränser i
pensionssystemet och i andra trygghetssystem” – svar på
remiss från Socialdepartementet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Sammanfattning
Huddinge kommun har fått promemorian ”Konsekvenser av justerade åldersgränser i
pensionssystemet och i andra trygghetssystem” på remiss från Socialdepartementet.
Förslag om justerade åldersgränser har presenterats i promemorian ”Höjda
åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem” som Huddinge
kommunen gav sina synpunkter på 2019. I promemorian föreslås att justeringar av de
pensionsrelaterade åldersgränserna ska genomföras 2020, 2023 och 2026.
De ekonomiska konsekvenserna av förslagen som föreslås träda i kraft 2023 och 2026
påverkas av hur följdändringar i skattesystemen utformas och dessa aviserades i
budgetpropositionen för 2021. Med anledning av att det nu finns förslag på
utformning av ändringar i skattesystemen redovisas beräkningar av de samlade
offentligfinansiella konsekvenserna av reformen i en promemoria.
Då remisstiden varit kort har promemorian inte kunnat remissbehandlas internt i
kommunen. I beredningen av ärendet har dock synpunkter och fakta inhämtats från
gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen angående ekonomiskt bistånd.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att ett antal punkter bör beaktas i regeringens
fortsatta beredning av ärendet och vilka återges under rubriken Förvaltningens
synpunkter i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 14 april
2021.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Nujin Alacabek (V).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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§ 18

Diarienummer KS-2017/417.481

Utdelning av 2021 års pris för årets Ung Företagsamhetselev
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Alexander Plogfeldt utses till årets Ung Företagsamhetselev 2021.
Sammanfattning
Näringslivssektionen som är utsedd prisjury till priset Årets Ung Företagsamhetselev
föreslår kommunstyrelsen att utse Alexander Plogfeldt från Sjödalsgymnasiet till
Årets Ung Företagsamhetselev 2021.
Priset tilldelas en gymnasieelev som driver ett företag inom ramen för Ung
företagsamhet och har utmärkt sig särskilt. Priset har till syfte att uppmärksamma
kommunens arbete med entreprenörskap i skolan samt motivera fler unga till att starta
eget företag. Prisets storlek är 5 000 kr.
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§ 19

Kommundirektören informerar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Camilla Broo, kommundirektör, informerar om följande:

Signaturer:

•

Covid -19
o Flera kommunala verksamheter, framförallt inom kultur- och
fritidsnämndens område, öppnar nu upp igen.
o Smittonivån i Huddinge minskar, och ligger nu under snittet i länet.

•

Detaljplan Operan/Dramaten
Kommundirektören informerar om det positiva mottagande som den nya, av
fullmäktige nyligen beslutade, detaljplanen för fastigheten Regulatorn 1 med
flera fått i Operan och Dramatens styrelser.

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA

25 (25)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragraf

19 maj 2021

§ 20

Övriga frågor
Sammanfattning
Inga övriga ärenden behandlas.
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