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§1

Godkännande av föredragningslistan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föredragningslistan godkänns.
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§2

Anmälan av jäv
Sammanfattning
Daniel Dronjak (M) anmäler jäv för ärende 12 Begäran om föräldraledighet för
kommunalrådet Daniel Dronjak samt utseende av personlig ersättare.
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§3

Diarienummer KS-2020/1035.181

Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Huddinge kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Sammanfattning
Resultatet per augusti för kommunkoncernen uppgår till 486 mnkr, vilket är 201
mnkr bättre jämfört med samma period föregående år. I huvudsak är det kommunen
som står för förbättringen. Helårsprognosen summerar till ett resultat på 415 mnkr.
Jämfört med resultatet 2019 är det en förbättring med 100 mnkr.
För kommunen redovisas en helårsprognos (exkl. exploatering) på 240 mnkr, vilket
motsvarar 3,7 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning och ett överskott mot budget på 114 mnkr.
Mest väsentliga händelse under året är coronapandemin och dess påverkan på
kommunens och de kommunala bolagens verksamheter och det lokala näringslivet.
En inledande krishantering har övergått till att, med etablerade rutiner och processer,
möta situationen inom ramen för det ordinarie linjearbetet.
Sammantaget bedöms kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
(Bra att leva och bo, Utbildning med hög kvalitet, Fler i jobb, God omsorg för
individen, Ekosystem i balans, Systematisk kvalitetsutveckling, Attraktiv
arbetsgivare) i hög utsträckning kunna uppfyllas under året.
Bedömningen är att kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning
uppfylls för året. Prognosen visar på ett stort positivt resultat och nämnderna
sammantaget beräknas få ett överskott mot budget. Det är ett resultat som till stor del
uppstår till följd av stora tillskott från staten och lägre volymer inom flera
verksamheter. Med en svagare konjunktur och demografiska utmaningar är det av
stor vikt att ett fortsatt arbete med att effektivisera verksamheterna fortgår för att på
sikt klara de finansiella målen.
Kommunen har inte fastställt mål för god ekonomisk hushållning för
kommunkoncernen. Bedömningen är att kommunkoncernen sammantaget klarar en
god ekonomi för året och att bolagens verksamheter i stort följer fastställda planer för
året.
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§3

Diarienummer KS-2020/1035.181

Överläggning
Petra Asplund Eriksson, ekonomidirektör, och Ralph Strandqvist, budget- och
kvalitetschef, informerar om ärendet.
I ärendet yttrar sig även Daniel Dronjak (M), Karl Henriksson (KD), Sara Heelge
Vikmång (S) och Christina Eklund (M).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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§4

Diarienummer KS-2020/1327.184

Taxa för vatten och avlopp 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Taxa för vatten och avlopp 2021, enligt bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande daterat den 9 september 2020, fastställs. Beslutet är villkorat av att
kommunfullmäktige i Stockholms stad fastställer taxa enligt förslag.
Sammanfattning
Styrelsen för Stockholm Vatten AB (nedan bolaget) beslöt den 11 juni 2020 att hos
kommunfullmäktige i Stockholm och Huddinge, hemställa om att godkänna förslag
till taxa för vatten och avlopp 2021. Förslaget innebär en generell höjning av
brukningsavgifterna med 7 procent och anläggningsavgiften med 24 procent för
typhus A och med 27 procent för typhus B. Anläggningsavgiften föreslås höjas i
enlighet med beslutad plan för att uppnå full kostnadstäckning vid ny anslutning.
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2018 att bolaget under fyra år räknat från år
2018 får höja intäktsnivån för anläggningsavgifterna till full kostnadstäckningsgrad.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunen beslutar godkänna förslag till
taxa för vatten och avlopp 2021. Beslutet är villkorat av att kommunfullmäktige i
Stockholms stad fastställer taxa enligt förslag.
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§5

Diarienummer KS-2020/1822.186

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats
till Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Att Huddinge kommun, för att uppnå en insatsnivå motsvarande 1 300 kronor per
invånare fram till 2024, beslutar att på Kommuninvests anmodan årligen betala
tillkommande insatskapital motsvarande 100 kronor per invånare per år under åren
2021-2024.
2. Att Huddinge kommun avstår från att betala in återbetalt förlagslån som en förtida
kapitalinsats med anledning av ökade medlemsinsatser.
3. Att utse kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak, kommundirektör Camilla
Broo och ekonomidirektör Petra Asplund Eriksson att två i förening för Huddinge
kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Sammanfattning
Kommuninvest Ekonomisk förening, där Huddinge kommun är medlem, beslutade
under 2020 års stämma att medlemmarnas insatskapital succesivt skall öka under en
period av fyra år, från 900 kronor per invånare 2020, till 1 300 kronor per invånare
2024, se bilaga 1: ”Kapitaliseringen av Kommuninvest ekonomisk förening”. Som en
följd av beslutet ökas Huddinge kommuns insatskapital från 91 213 200 kronor till
131 752 400 kronor över samma period. Ökningen är jämnt fördelad över perioden.
Regeländringar avseende vad en finansiär tillåts räkna in i sin kapitalbas ger till följd
att det förlagslån om 17 288 000 kronor som Huddinge kommun har givit till
Kommuninvest ekonomisk förening inte längre kan bidra till föreningens kapitalbas
och därför kommer att återbetalas.
Kommunen erbjuds sedan att återigen betala in motsvarande belopp som en förtida
kapitalinsats vilken skulle komma att avräknas mot kommande inbetalningar till
föreningen.
Kommunstyrelsens förvaltning förordar att den ökade kapitalinsatsen godkänns och i
sin helhet betalas in under perioden 2021-2024 samt att det återbetalda förlagslånet
inte återgår till Kommuninvest ekonomisk förening.
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§6

Diarienummer KS-2019/2799.181

Delårsrapport per augusti 2020 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Sammanfattning
Intäkterna för perioden januari till augusti är 6,8 mnkr är bättre än budget och beror
framför allt på högre intäkter i form av taxor och avgifter. Personalkostnaderna är
brutto 13,9 mnkr bättre än budget pga. vakanser, vilket också påverkar möjligheten
till fördelning av kostnaden mot investeringsprojekt negativt och får till följd att
personalkostnaderna netto avviker positivt med endast 0,1 mnkr. I prognosen
förväntas personalkostnaderna netto avvika positivt med 3,4 mnkr.
Stor del av det som kommunstyrelsen åtagit sig att göra enligt verksamhetsplan 2020,
inklusive det som inte blev genomfört enligt verksamhetsberättelse 2019, förväntas
att bli klart i år. Sedan delårsrapporteringen i mars har ytterligare ett par
utvecklingsåtaganden genomförts. Ytterligare två utvecklingsåtaganden – om
lokalinventering och internhyresmodell – har klarmarkerats eftersom de utgår och
kommer omhändertas i KS -2020/1319, Lokalförsörjningspolicy, Riktlinjer för
lokalförsörjning och Handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning.
Utvecklingsåtagandet om upphandlingsråd har också klarmarkerats eftersom det inte
behövs längre. Jämfört med i mars har samtidigt antalet utvecklingsåtaganden som
inte bedöms bli klara i år ökat.
Internkontrollarbetet löper i huvudsak enligt plan och det mesta bedöms kunna
genomföras under året. Förvaltningen bedömer samtidigt att några åtgärder inte
kommer bli klara i år.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

11 (34)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragraf

14 oktober 2020

§7

Diarienummer KS-2020/148.182

Information Mål och budget 2021 och planeringsramar för
2022-2023 för Huddinge kommun – koalitionens förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges arbetsordning fastslår att Mål och budget för kommande år och
en ekonomiplan för ytterligare två år ska behandlas i juni. Då fastställs även
skattesats för det kommande året. På grund av osäkra ekonomiska förutsättningar till
följd av spridningen och risken för smittspridning av covid-19 beslutade
kommunfullmäktige den 20 april 2020 att Mål och budget 2021, inklusive skattesats,
ska beslutas av kommunfullmäktige den 2 november 2020.
Förslaget till Mål och budget beskriver den ledande koalitionens politiska
programförklaring, mål och indikatorer enligt ny struktur för Huddinge
kommunkoncerns verksamheter 2021 samt budgetförutsättningar för detta.
Skattesatsen i Huddinge föreslås till 19,77 öre per skattekrona. Det budgeterade
resultatet enligt kommunens ekonomiska mål är i förslaget 2 procent av summan av
skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning för samtliga år under
planeringsperioden.
Med ny styrmodell och målstruktur föreslås anpassning och uppdatering av Riktlinjer
för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv.
Nya ägardirektiv för kommunens helägda bolag, Huge Bostäder AB och Huddinge
Samhällsfastigheter AB, föreslås.
Överläggning
Daniel Dronjak (M), Bo Källström (L), Ingalill Söderberg (DP), Christian Ottosson
(C), Karl Henriksson (KD) och Lars Björkman (HP) informerar om ärendet.
I ärendet yttrar sig även Anders Lönroth (MP), Sara Heelge Vikmång (S), Nujin
Alacabek (V) och Ester Andréasson, kommunsekreterare.
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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§8

Diarienummer KS-2020/766.111

Överflyttning av ansvaret för socialpsykiatrins
myndighetsutövning från vård- och omsorgsnämnden till
socialnämnden, samt revidering av nämndernas reglementen
– HKF 7500 och HKF 7000
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ansvaret för socialpsykiatrins myndighetsutövning flyttas från vård- och
omsorgsnämnden till socialnämnden från och med den 1 januari 2021.
2. Budget för vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden ska justeras i samband
med kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget för 2021.
3. Handlingar som tillhör vård- och omsorgsnämnden ska överlämnas till
socialnämnden i de fall de har anknytning till den verksamhet som tas över av
socialnämnden från och med 1 januari 2021.
4. Personal motsvarande personalbudget för sex (6) heltidstjänster inom det aktuella
verksamhetsområdet enligt punkten 1 ska flyttas från vård- och omsorgsnämnden till
socialnämnden.
5. Reglemente för vård- och omsorgsnämnden – HKF 7500 – ska ha den ändrade
lydelse som framgår av bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande
daterat den 3 september 2020.
6. Reglemente för socialnämnden – HKF 7000 – ska ha den ändrade lydelse som
framgår av bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3
september 2020.
Sammanfattning
Den 17 december 2018, § 30, beslutade fullmäktige om ny politisk organisation för
Huddinge kommun. Vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden inrättades som
två nya nämnder från den 1 januari 2019 och vid tillfället för beslutet fick vård- och
omsorgsnämnden i uppdrag av fullmäktige att utreda socialpsykiatrins framtida
organisation inom kommunen.
Verksamheten för socialpsykiatrins myndighetsutövning bedrivs i dagsläget inom
vård- och omsorgsnämndens biståndskansli. Socialnämndens individ- och
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familjeomsorg utför insatser i form av boendestöd och drift av två boenden för
målgruppen. Utöver detta tillhandahålls 36 externt inköpta boendeplatser.
Efter att socialförvaltningen har tagit del av konsultföretaget Public Partners
utredning om socialpsykiatrins framtida organisation inom Huddinge kommun
föreslår förvaltningen att socialnämnden ska ansvara för socialpsykiatrins verksamhet
i sin helhet.
Vård- och omsorgsnämnden har den 7 april 2020, § 4, hemställt att fullmäktige
beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag om att flytta socialpsykiatrins
myndighetsutövning från vård- och omsorgsnämnden till socialnämnden från och
med den 1 januari 2021. Förslaget innebär att ansvaret för behandling av
individärenden övergår från vård- och omsorgsnämndens utskott till socialnämndens
individutskott.
Vidare har vård- och omsorgsnämnden beslutat föreslå fullmäktige att justera
budgeten för vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden, att handlingar som
tillhör vård- och omsorgsnämnden ska överlämnas till socialnämnden i de fall de har
anknytning till den verksamhet som tas över av socialnämnden från och med 1 januari
2021 samt att reglemente för vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden
revideras med anledning av verksamhetsövergången.
Förslaget innebär även att personal motsvarande personalbudget för sex (6)
heltidstjänster kommer att flyttas från vård- och omsorgsnämnden till socialnämnden.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige godkänner vård-och
omsorgsnämndens förslag att flytta socialpsykiatrins myndighetsutövning från vårdoch omsorgsnämnden till socialnämnden från och med den 1 januari 2021 och
beslutar i enlighet med punkterna 1–6 i kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande daterat den 3 september 2020.
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§9

Diarienummer KS-2020/156.915

Redovisning av väckta och obesvarade motioner och
medborgarförslag i Huddinge kommunfullmäktige per den 31
augusti 2020
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 och medborgarförslag i Huddinge
kommunfullmäktige per den 31 augusti 2020, i enlighet med bilagorna 1 och 2 till
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 9 september 2020,
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 och medborgarförslag per den
31 augusti 2020.
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.
En motion eller ett medborgarförslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 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 eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
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§ 10

Diarienummer KS-2020/1731.111

Beslut att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Sammanfattning
Mot bakgrund av utbrottet av Covid-19 beslutade krisledningsnämndens ordförande
den 16 mars 2020 att en sådan extraordinär händelse förelåg i Huddinge kommun
som medförde att krisledningsnämnden skulle träda i funktion för att snabbt kunna
fatta beslut vid behov.
Sedan dess har situationen förändrats. Även om Covid-19 fortsätter att vara ett akut
problem och samhällskrisen fortlöper har kommunens organisation nu etablerat
rutiner och processer för att möta situationen inom ramen för sitt ordinarie linjearbete,
med fortsatt krisledning enbart på tjänstemannanivå. Mot bakgrund av detta är
bedömningen är att det inte längre föreligger något behov av krisledningsnämnden
och förslaget är därför att dess verksamhet ska upphöra.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Anders Lönroth (MP).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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Utvärdering och ny organisation för Huddinge kommuns
samordnade preventionsarbete riktat mot barn och unga 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Utvärderingen av Huddinge kommuns samordnade preventionsarbete riktat mot
barn och unga 2020, enligt bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande, godkänns.
2. Samkraft avvecklas per den 31 december 2020.
3. Ansvaret för samordningen av det preventiva arbetet flyttas från kommunstyrelsen
till socialnämnden per den 1 januari 2021.
4. Beslutspunkten 3 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Mål och
budget 2021 beslutar att omfördela medel från kommunstyrelsen till socialnämnden
för samordningen av preventionsarbetet.
Sammanfattning
Samkraft startade som ett projekt 2008 och blev en ordinarie verksamhet från och
med hösten 2009 med syftet att förebygga psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet
bland barn och unga i Huddinge. Verksamheten bedrivs som ett samarbete mellan
Huddinge kommun och lokalpolisområde Huddinge.
I Mål och budget 2020 anges bland annat att ”Formerna för Samkraft ska utvärderas
och ses över för att optimalt passa in i det övergripande preventionsarbetet.”
Med anledning av detta beslutades att en utvärdering skulle genomföras första
kvartalet 2020 för att lämna förslag på hur det samordnade preventionsarbetet riktat
mot barn och unga kan förbättras med fokus på organisering och styrning.
Utredningen påbörjades den 21 januari 2020 och slutfördes under april samma år.
Utvärderingen lades fram i form av en rapport som presenterades i april 2020 för
styrgruppen för Samkraft och den strategiska preventionsgruppen samt för den
politiska referensgruppen för preventionsarbetet och Samkraft.
Styrgruppen för Samkraft har utifrån rapportens rekommendationer kommit fram till
att föreslå att socialnämnden tar över ansvaret för att driva och leda det
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kommunövergripande preventionsarbetet. Kopplat till preventionsarbetet föreslås
etablering av en politisk referensgrupp. Organisationsförändringen förordas träda
ikraft den 1 januari 2021. Förslaget kräver att budgetmedel omfördelas i samband
med beslutet om kommunens Mål och budget 2021.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att bilagd utvärdering av Huddinge kommuns
samordnade preventionsarbete riktat mot barn och unga 2020 godkänns.
Samkraft föreslås avvecklas. Vidare föreslås att det samordnade preventionsarbetet
flyttas över till socialnämnden, under förutsättning att finansiering omfördelas i Mål
och budget 2021.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Rasmus Lenefors (S).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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Begäran om föräldraledighet för kommunalrådet Daniel
Dronjak samt utseende av personlig ersättare
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Daniel Dronjak (M) anmäler jäv, och deltar inte vid handläggningen av ärendet.
Härvid håller arbetsutskottets vice ordförande Bo Källström (L) i
ordförandeklubban under detta ärendes behandling.
Det noteras även till protokollet att det önskas att ett nytt reviderat tjänsteutlåtande
tas fram för ärendet inför kommunstyrelsens sammanträde.
Sammanfattning
Daniel Dronjak (M) är vald som kommunalråd för Moderaterna. Han har nu begärt
tjänstledighet med anledning av föräldraledighet från detta uppdrag för tiden från och
med den 3 november 2020 till och med den 31 december 2020. Under tiden för
Daniel Dronjaks föräldraledighet föreslås Nicholas Nikander (L) tjänstgöra som hans
personliga ersättare. Omfattningen för den personliga ersättaren avser 25% av en
heltidstjänst för kommunalråd, och är utöver vad Nicholas Nikanders befintliga
uppdrag omfattar.
Regler om kommunalråds tjänstledighet finns i 19 § i kommunstyrelsens reglemente.
Där anges bland annat att ”Kommunstyrelsen får bevilja föräldraledighet eller
sjukledighet för kommunalråd. Ledighet kan även beviljas vid närståendevård. För
tiden som kommunalrådet är frånvarande kan kommunstyrelsen fatta beslut om en
personlig ersättare. Skulle den förtroendevaldes uppdrag komma att upphöra innebär
detta att den personliga ersättarens uppdrag avslutas.”
Överläggning
I ärendet yttrar sig Christina Eklund (M), Sara Heelge Vikmång (S), Nujin Alacabek
(V), Ester Andréasson, kommunsekreterare, Karl Henriksson (KD), Anders Lönroth
(MP) och Christian Ottosson (C).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37
– svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Det noteras även till protokollet, att det önskas en föredragning av ärendet vid
kommunstyrelsens sammanträde.
Sammanfattning
Huddinge kommun har remitterats SOU 2020:37 - Ett nytt regelverk för
arbetslöshetsförsäkringen för yttrande. Remissen har internt remitterats till gymnasieoch arbetsmarknadsnämnden för synpunkter.
Förslagen i utredningen innebär i korthet en arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad
på inkomster. Därtill finns förslag till hur villkoren i arbetslöshetsförsäkringen ska
utformas så att fler ska kunna kvalificera sig för och ansluta sig till
arbetslöshetsförsäkringen. Förslagen innebär att arbetslöshetsförsäkringens roll som
omställningsförsäkring värnas och negativa effekter på de arbetslösas sökintensitet,
arbetsutbud och arbetslöshetstid begränsas. Arbetslöshetsersättningen föreslås trappas
ned i takt med arbetslöshetens längd för alla ersättningstagare. Ersättningsnivån inom
aktivitetsstödet föreslås följa nedtrappningen inom arbetslöshetsförsäkringen.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är bra att arbetslöshetsförsäkringen setts
över för att bättre anpassas till behoven som finns på dagens och framtidens
arbetsmarknad.
Förvaltningen gör bedömningen att inkomstvillkoret som föreslås ersätta
arbetsvillkoret, bör leda till att fler kvalificerar sig för arbetslöshetsersättning.
Förslagen i utredningen kan i viss mån förväntas påverka kommunen vad gäller
behoven av ekonomiskt bistånd.
Det är inte osannolikt att effekterna och utfallet av förslagen påverkas av andra
reformer inom arbetsmarknadspolitikens område, vilket gör att det i vissa fall blir
svårt att bedöma förslagen isolerat från andra reformer som pågår eller förväntas
genomföras, som kan vara avgörande för hur väl utredningens förslag kommer att
fungera i praktiken.
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Överläggning
I ärendet yttrar sig Rasmus Lenefors (S).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

21 (34)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragraf

14 oktober 2020

§ 14

Diarienummer KS-2020/1618.109

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen
(SOU 2018:88)- svar på remiss från Socialdepartementet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Det noteras även till protokollet, att det önskas en föredragning av ärendet vid
kommunstyrelsens sammanträde.
Sammanfattning
Betänkandet Översyn av insatser enlig LSS och assistansersättning har inkommit till
Huddinge kommun från Socialdepartementet för yttrande.
Betänkandets förslag förväntas bidra till en bättre uppdaterad och fungerande LSSlagstiftning (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) som ger större
hållbarhet och mer ändamålsenliga insatser. Kontinuitet, förutsägbarhet, kvalitet och
rättssäkerhet är viktiga parametrar såväl för den personliga assistansen som för andra
insatser. Den personliga assistansen är ett av de individuella stöden och en av flera
insatser som bidrar till individens självständighet i enlighet med det nationella målet
för funktionshinder.
Ärendet har gått på remiss till vård- och omsorgsnämnden och funktionshinderrådet.
Handläggningen har skett genom samarbete mellan berörda parter.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att flera av förslagen i betänkandet är
ändamålsenliga men det finns ett antal punkter som bör beaktas i den fortsatta
beredningen av ärendet. Utredningen föreslår att tre nya insatser ska införas i LSS;
personligt stöd till barn, förebyggande pedagogiskt stöd samt personlig service och
boendestöd. Förslaget att införa insatserna personligt stöd till barn och förebyggande
pedagogiskt stöd samt att insatsen personlig service och boendestöd ska innehålla
stöd i föräldraskap behöver utredas vidare och förtydligas. Förslaget om att personer
som bor i bostad med särskild service för vuxna ska ha rätt till insatserna
kontaktperson och personlig service och boendestöd, behöver ses över med hänsyn
till att dessa behov redan tillgodoses inom ramen för insatsen bostad med särskild
service. Behovet av tillgängliga bostäder bör tillgodoses på andra sätt än genom
insatsen annan särskilt anpassad bostad eftersom det genererar kommunkostnader
som är svåra att förutsäga. Förslaget att staten ska ta över hela huvudmannaskapet för
personlig assistans bedöms öka rättssäkerheten och möjliggöra en mer effektiv
handläggning och kontroll av insatsen.
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Överläggning
I ärendet yttrar sig Nujin Alacabek (V) och Anders Lönroth (L).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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Högre växel i minoritetspolitiken – svar på remiss från
Kulturdepartementet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Bifogad skrivelse till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 25
augusti 2020, bilaga 3, överlämnas till Kulturdepartementet som Huddinge kommuns
yttrande över slutbetänkande av utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken
(SOU 2020:27).
Sammanfattning
Huddinge kommun har fått slutbetänkande av utredningen om uppföljning av
minoritetspolitiken på remiss. I utredningen föreslås att samordnings- och
uppföljningsansvaret av minoritetspolitiken flyttas över från Länsstyrelsen i
Stockholm till Institutet för språk och folkminnen. Vidare föreslås att Institutet för
språk och folkminnen ska få en resursförstärkning och att ett särskilt råd inrättas.
Rådet ska tillföra Institutet för språk och folkminnen sakkunskaper om judars,
romers, sverigefinnars och tornedalingars förhållanden. Samernas angelägenheter
sköts även framgent av Sametinget och språkcenter för de samiska språken.
Huddinge kommun ställer sig bakom förslagen i utredningen då förutsättningarna att
fokusera på minoritetspolitiken är bättre på Institutet för språk och folkminnen än på
Länsstyrelsen som har ansvar för en stor mängd av frågor.
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Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan – svar
på remiss från Utbildningsdepartementet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Yttrande enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat
den 9 september 2020, överlämnas till Utbildningsdepartementet som svar på
remissen Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan.
Sammanfattning
Huddinge kommun har remitterats promemorian Idrottsutbildningar i gymnasie- och
gymnasiesärskolan från Utbildningsdepartementet.
Utbildningsdepartementet har genomfört en översyn av riksidrottsgymnasier och
nationellt godkända idrottsutbildningar. Översynen har lett fram till förslag som
innebär ett tydligare, mer transparent och hållbart system för idrottsutbildningar i
gymnasie-och gymnasiesärskolan.
Kommunstyrelsens förvaltning är positiv till att det genomförts en genomlysning av
idrottsutbildningarna i gymnasie- och gymnasiesärskolan. I stort är förvaltningen
positiv till de förslag till förändringar som presenteras då de förväntas skapa ökad
likvärdighet och tydlighet, såväl mellan olika aktörer och idrotter som för ungdomar
och deras vårdnadshavare.
I det nya förslaget bedöms färre elever studera på en idrottsutbildning och kostnaden
totalt bedöms minska. Kommunernas kostnader för nationellt godkänd
idrottsutbildning har över tid ökat. Genom att göra idrottsutbildningarna
riksrekryterande och med ett enhetligt system för lag och individuella idrotter, ges
goda förutsättningar att upprätthålla en mer likvärdig och jämn kvalitet för
idrottsutövare som tar del av ett gymnasialt idrottsprogram.
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Handlingsplan för Biologisk mångfald i Stockholms stad svar på remiss från Stockholms stad
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Bifogad skrivelse till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 29
september 2020, bilaga 1, överlämnas till Stockholms stad som Huddinge kommuns
yttrande över Remiss av Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad.
Sammanfattning
Huddinge kommun har remitterats Handlingsplan för biologisk mångfald i
Stockholms stad av miljöförvaltningen i Stockholms stad för yttrande.
Handlingsplanen innehåller strategier för att värna och utveckla stadens biologiska
mångfald. Behovet anses öka i takt med att stadens befolkning växer.
Handlingsplanen anger inriktningen för arbetet med att skydda och främja biologisk
mångfald inom Stockholms stad, och kommer att vara ett viktigt verktyg för att stödja
stadens systematiska arbete inom detta område över tid.
Ärendet har internt remitterats till klimat- och stadsmiljönämnden.
Kommunstyrelsens förvaltning ser det som positivt att staden tar ett strategiskt grepp
för att värna och utveckla stadens biologiska mångfald och ser att det finns många
samordningsvinster som kan bidra till att regionen stärks.
Vidare anser kommunstyrelsens förvaltning att det vore bra med en samlad kartbild
över Stockholm stads totala markinnehav, som också innefattar mark utanför den
egna kommungränsen. Detta för att tydliggöra storleken och lokaliseringen på hela
markinnehavet men också dess betydelse för handlingsplanens måluppfyllelse.
Förvaltningen anser vidare att det är positivt att planen även innefattar mark utanför
Stockholms stad och att samverkan med externa aktörer ses som en viktig del för en
lyckad strategi och måluppfyllelse. Stockholms markinnehav i annan kommun kan
vara viktig och föremål för förstärkningsåtgärder av vikt för båda kommuners
uppfyllande av respektive miljömål och miljöprogram som i sin tur stärker värdena i
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hela regionen. Här gäller det dock att planen samverkar med samhällsutvecklingen i
stort.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

27 (34)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragraf

14 oktober 2020

§ 18

Diarienummer KS-2020/432.104

Bättre förutsättningar för idrotten och ideella insatser vid
Källbrinks idrottsplats – ställningstagande över
Huddingeförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Mot bakgrund av vad som framgår av kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande, daterat den 9 september 2020, ska Huddingeförslaget anses besvarat.
Sammanfattning
Den 23 februari 2020 inkom Huddingeförslaget ”Bättre förutsättningar för idrotten
och ideella insatser vid Källbrinks idrottsplats”. Förslaget ska ses mot bakgrund av de
nya parkeringsregler Huddinge Samhällsfastigheter AB införde hösten 2019 vid sina
fastigheter som innebär tre timmars fri parkering men att parkeringsavgiften därefter
uppgår till 5 kr/tim.
I Huddingeförslaget föreslår Huddinge Tennisklubb att parkeringstiden förlängs till
12 timmars fri parkering vardag såväl som helg så att de ideella krafterna inte drabbas
av merkostnader.
Ärendet har gått på remiss till Huddinge Samhällsfastigheter AB och kultur- och
fritidsnämnden.
Båda remissinstanserna påtalar att det för registrerade föreningar finns
parkeringstillstånd att köpa till reducerat pris och att parkeringsreglerna som infördes
hösten 2019 kommer att utvärderas efter ett år.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är viktigt att kommunen har ett gott
samarbete med föreningslivet och de ideella krafter dessa bidrar med. I ljuset av vad
som sägs i remissvaren gör kommunstyrelsens förvaltning bedömningen att den
utvärdering som ska göras av parkeringsreglerna hösten 2020 kommer att beakta
föreningslivets och de ideella krafternas synpunkter. Mot den bakgrunden ska
Huddingeförslaget anses besvarat.
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Kommundirektören informerar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Kommundirektör Camilla Broo informerar om följande:


Huddinge kommuns fortsatta hantering av covid -19.



Julbord för kommunens anställda utgår i år med anledning av pandemin, men
alternativ i form av julklapp utreds.



Ett kommande ärende som berör parkeringsövervakning kommer att
behandlas i kommunstyrelsen alternativt dess arbetsutskott.

Överläggning
I ärendet yttrar sig även Anders Lönroth (MP) och Rasmus Lenefors (S).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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Arbetstidsförläggning klämdagar 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetstidsförläggningen för 2021 fastställs enligt bilagt förslag.
Sammanfattning
Arbetstidsförläggningen, det vill säga vilka lediga hel- respektive halvdagar som
respektive yrkeskategori kan medges om arbetsförhållandena så tillåter, fastställs
varje år av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Arbetstidsförläggningen för 2021 föreslås ska gälla för all personal i Huddinge
kommun med undantag för lärare och timavlönade.
Ledigheten kan endast medges under förutsättning att vikarie inte krävs.
Beslutet ska skickas till
Samtliga förvaltningar
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Diarienummer KS-2020/1243.190

Arbetsmiljörapport Huddinge kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
I Huddinge kommuns arbetsmiljörapport för 2020 sammanfattas det som tagits upp i
respektive förvaltnings olika rapporter. Nämndernas arbetsmiljörapporter har
presenterats vid respektive nämnds sammanträde under sensommaren och hösten
2020 med möjlighet till kommentarer och åtgärder.
Mot bakgrund av det rådande utbrottet av coronavirus/covid-19 och den hårt
ansträngda situationen i Huddinge kommuns verksamheter är omfattningen av årets
arbetsmiljörapport reducerad i innehållet. Förvaltningarna och dess enheter har därför
inte rapporterat under alla rubriker utan endast följande; sammanfattning av
föregående års åtgärder, apt och samverkan, arbetsmiljöronder samt sammanfattning
av utvalda åtgärder från handlingsplanen. Analys av sjukfrånvaron samt analys av
inrapporterade arbetsskador och tillbud har genomförts inom ramen för
samverkansmöten på förvaltningarna.
Överläggning
Mona Birgetz, HR-direktör, informerar om ärendet.
I ärendet yttrar sig även Jelena Drenjanin (M), Kamile Ünver (S), Nujin Alacabek (V)
och Christina Eklund (M).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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§ 22

Diarienummer KS-2020/1134.152

Digitaliseringsstrategi för Huddinge kommun 2021–2025
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Sammanfattning
Kommunens vision och kärnvärden ska alltid vara den röda tråden i
digitaliseringsarbetet. Därför löper Huddinge kommuns mål och vision som en röd
tråd genom hela strategin. Den stipulerar att kommunens digitalisering ska
möjliggöra effektivare och mer behovsanpassade arbetssätt, samverkan med vår
digitala omvärld samt bästa möjliga service för de som bor, besöker och verkar i
Huddinge. Sex strategiska inriktningar definierar vad som är avgörande för att lyckas
med Huddinge kommuns målsättning kring digitalisering:
1. Kundens och invånarens behov styr vårt uppdrag
2. Ett Huddinge där digitalisering är till för alla
3. Vi sätter informationen i centrum
4. Vi utgår från en gemensam digital plattform
5. Vi löser framtidens utmaningar på ett innovativt sätt
6. Vi prioriterar säkerhetsfrågorna högt
Syftet är att nå ett Huddinge där digitalisering är för alla och som gör samverkan
enklare, lättare och närmare.
Överläggning
Anna Gärdin, framtidsdirektör, och Claes Enzell, IT- och digitaliseringschef,
informerar om ärendet.
I ärendet yttrar sig även Sara Heelge Vikmång (S), Daniel Dronjak (M), Camilla
Broo, kommundirektör, och Karl Henriksson (KD).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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Övriga frågor
Sammanfattning
Inga övriga frågor behandlas.
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§ 24

Diarienummer KS-2020/2116.193

Beslut om anställning av förvaltningsdirektör till barn- och
utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Johan Skofteröd anställs som förvaltningsdirektör för barn- och
utbildningsförvaltningen från och med det datum som kommundirektören och Johan
Skofteröd överenskommer.
Sammanfattning
Med anledning av att tidigare förvaltningsdirektör för barn- och
utbildningsförvaltningen valt att lämna sin tjänst, inleddes under hösten 2020 ett
rekryteringsarbete för att finna en ny förvaltningsdirektör för barn- och
utbildningsförvaltningen.
Kommundirektören föreslår, efter avstämning med berörda kommunalråd och
nämndordförande, representanter från kommunens ledningsgrupp, representanter från
barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp samt efter facklig förhandling, att
Johan Skofteröd anställs som förvaltningsdirektör för barn- och
utbildningsförvaltningen.
Johan Skofteröd kommer från en tjänst som förvaltningschef för lärande- och
kulturförvaltningen i Lidingö stad och har innan dess bland annat varit
förvaltningschef för utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen och gymnasiechef i
Sigtuna kommun. Johan Skofteröd har lång chefserfarenhet i politiskt styrda
organisationer.
Överläggning
Camilla Broo, kommundirektör, informerar om ärendet.
I ärendet yttrar sig även Daniel Dronjak (M), Sara Heelge Vikmång (S) och Karl
Henriksson (KD).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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§ 25

Diarienummer KS-2020/2118.193

Beslut om anställning av förvaltningsdirektör till gymnasieoch arbetsmarknadsförvaltningen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Frida Plym Forshell anställs som förvaltningsdirektör för gymnasie- och
arbetsmarknadsförvaltningen från och med det datum som kommundirektören och
Frida Plym Forshell överenskommer.
Sammanfattning
Med anledning av att tidigare förvaltningsdirektör för gymnasie- och
arbetsmarknadsförvaltningen gått vidare till annan tjänst inom Huddinge kommun,
inleddes under hösten 2020 ett rekryteringsarbete för att finna en ny
förvaltningsdirektör för gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Kommundirektören föreslår, efter avstämning med berörda kommunalråd och
nämndordförande, representanter från kommunens ledningsgrupp, representanter från
gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens ledningsgrupp samt efter facklig
förhandling, att Frida Plym Forshell anställs som förvaltningsdirektör för gymnasieoch arbetsmarknadsförvaltningen.
Frida Plym Forshell kommer från en tjänst som arbetsmarknadsdirektör i Nacka
kommun och har innan dess bland annat varit avdelningschef och resurschef inom
Patent och registreringsverket. Frida Plym Forshell har lång chefserfarenhet i politiskt
styrda organisationer.
Överläggning
Camilla Broo, kommundirektör, informerar om ärendet.
I ärendet yttrar sig även Christina Eklund (M).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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