BILAGA 4
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Redovisning av uppdrag i kommunstyrelsen
De uppdrag som kommunstyrelsen givit förvaltningen vid sidan av verksamhetsplaneringen redovisas till kommunstyrelsen i bilaga till Verksamhetsberättelse per den 31 december
varje år. Redovisning av uppdrag som har getts inom lokal- och samhällsbyggnadsärenden följs upp inom Plan för samhällsbyggnadsprojekt och lokalförsörjning.

Förteckning över uppdragens status
Ärende

Uppdrag

Skapa ett seniorernas hus i centrala Huddinge svar på medborgarförslag väckt av Berit
Westergren

Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att i
samband med fortsatta utredningar om nytt
kommunhus beakta hur behovet av en större
samlingslokal för föreningslivet kan samordnas
med kommunens lokalutnyttjande.

Pågående

Utifrån kommunstyrelsen beslut den 3 april 2019 har förvaltningen i september inlett en
förnyad utredning om förutsättningarna för uppförande av ett nytt kommunhus som förväntas
vara klar i juni 2020. Av beslutet framgår att när kommunhusets mötes- och samlingslokaler
utformas och placeras bör beaktas att dessa även ska kunna användas efter kontorstid av
föreningslivet eller andra ideella eller kommersiella aktörer.

Samhällsbyggnadsavdelningen ges i uppdrag att
utvärdera den beslutade taxan för en cykelplats i
cykelgaraget efter hand för att kunna anpassa
taxan till efterfrågan på en cykelplats.

Pågående

Utvärdering har påbörjats under våren 2020.
Sammanfattningsvis visar undersökningen att

KS 30 september 2015 § 15

Status

Uppföljningstext

KS-2015/331.109
Taxa för cykelgarage i Huddinge centrum beslut om maxtaxa
KS 5 december 2018 § 38
KS-2017/757.353

Barnen i Högmora behöver en lekplats - svar på
Huddingeförslag
KS 6 maj 2020 § 9

Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att
bevaka frågan om lekplats i Högmora i samband
med planeringen för skola, förskola och
busshållplats i området.

Ej påbörjad



användarna främst valt att nyttja garaget på grund av minskad stöldrisk, större
chans att få parkeringsplats samt att platserna är väderskyddade.



93% av användarna som parkerar cykeln i garaget fortsätter sin resa via
kollektivtrafik.



genomsnittsanvändaren parkerar i garaget mellan 3-5 ggr i veckan.



Faktorer som vinterns milda väder (2019/2020) samt Corona kan ha påverkat delar
av resultatet. Analys samt rapport/PM blir klar under våren 2021.

Trafik- och landskapssektionen har lekplats Högmora som föreslaget investeringsprojekt i vår
investeringslista med start 2021

KS-2019/248
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Ärende

Uppdrag

Uppföljning av strategisk handlingsplan mot
organiserad brottslighet i Huddinge

Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att
genomföra en kartläggning av arbetet mot
organiserad brottslighet lokalt, regionalt och
nationellt med syfte att föreslå mål för Huddinge
kommuns framtida arbete mot organiserad
brottslighet.

KS 17 juni 2020 §17
KS-2017/581
Förnyad utredning om nytt kommunhus
KS 16 september 2020 § 14

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra
de utredningar som behövs för att kunna fatta
beslut om lokalisering och inriktning för
planeringen av ett nytt kommunhus på antingen
Kommunhustomten eller Paradistomten.

KS-2019/504.251
4. Förvaltningen får i uppdrag att komplettera sin
utredning med att titta på förutsättningarna för
ett nytt kommunhus där alternativ 11 i bilaga 5
”Inventering av möjliga tomter/fastigheter”
inkluderas.

2 | Redovisning av uppdrag

Status

Uppföljningstext

Pågående

På grund av pågående pandemi har detta arbete nedprioriteras, men en inriktning för arbetet
är framtagen och ska påbörjas under våren 2021.

Pågående

Arbete pågår med att utreda tre alternativa lokaliseringar
1. Kommunhustomten (inklusive alternativ 11 i bilaga 5)
2. Paradisgaraget
3. Paradisbacken (tillkommet alternativ)
Arbete pågår med att genomföra de utredningar som behövs där effekter och konsekvenser av
pandemi behöver inkluderas, analyseras och övervägas. Hur ska framtidens arbetsplats och
mötesplats utformas för att möta framtida preferenser och behov hos medarbetare,
medborgare och föreningsliv? Utöver lokaliseringar (1-3) analyseras/omprövas/utreds
lokalprogram och ekonomisk påverkan för olika alternativ.
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Ärende

Uppdrag

Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för
Huddinge kommun

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra
trygghetsskapande åtgärder om maximalt 1 mnkr.
Finansiering sker med reserverade medel.

Status

Uppföljningstext

Genomfört

KF 2 november 2020 § 8
KS-2020/1035.181

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att möjliggöra
för extra kompetensinsatser, till exempel inom
digitalisering och analysförmåga om maximalt 1
mnkr. Finansiering sker med reserverade medel.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
förutsättningar för riskeliminering och framtida
lägre kostnader genom förtida inlösen av
pensionsåtagande.

Genomfört

9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomlysa
pågående projekt och ta fram underlag för beslut
om eventuella avslut.

Genomfört

10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att anlita en
oberoende part för utvärdering av kommunens
förmåga att hantera och leverera det kommunala
uppdraget under coronapandemin. Kostnaden
finansieras inom kommunstyrelsens budgetram.
Inför en kostpolicy i Huddinge kommun - svar
på motion väckt av Sara Heelge Vikmång (S),
Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S)
KS 2 december 2020 § 24
och
KF 14 december 2020 § 21
KS-2015/2108.119
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Ej påbörjad

Kommunfullmäktiges beslut
Med hänvisning till vad som sägs i
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande,
daterat den 21 oktober 2020, bifalls motionen.

5. Under senhösten 2020 har kommunstyrelsen gjort en trygghetsskapande insats genom att
med ekonomiskt stöd stötta Huge Bostäder AB att ha ordningsvakter på heltid i Flemingsbergs
och Skogås centrum. Målet har varit att öka tryggheten för både kunder/besökare och
näringsidkare på dessa platser.
7. Reserverade medel för extra kompetensinsatser nyttjades inte under 2020.

8. Utredning är genomförd med stöd av upphandlad extern part, Söderberg & Partners.
Utredningen visade på relativt små effekter avseende riskeliminering och framtida lägre
kostnader. Kommunen har upphandlat en option på förtida inlösen. Med resultat från
utredningen har kommunen valt att inte genomföra någon inlösen för år 2020.
9. Ett stort arbete med att gå igenom och aktualisera pågående projekt är genomfört till
bokslutet 2020. Resultatet är att en del projekt har avslutats och en del äldre projekt aktiveras
i bokslutet. Avslutade projekt avser både kommunens egna projekt och lokalprojekt som
genomförts av Huddinge Samhällsfastigheter AB. Sammantaget har projekt motsvarande 59
mnkr avslutats och belastat årets resultat.
10. Externpart har upphandlats för uppdraget. Uppdraget beräknas kunna avrapporteras innan
sommaren.

Pågående

Genomfört

Förslaget till måltidspolicy färdigställdes i december 2020 och antogs av kommunfullmäktige
den 8 februari 2021.

Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar enligt ovan ges
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att, i
samråd med barn- och utbildningsförvaltningen,
gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen och
socialförvaltningen, ta fram förslag till en
kostpolicy för Huddinge kommun.
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Ärende

Uppdrag

Samordning av drift och underhåll av
utemiljöer mellan kommunen, Huge Bostäder
AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB

2. Huddinge Samhällsfastigheter ABs uppdrag i
ägardirektivet att i samarbete med kommunen
genomföra en utredning av framtida organisation
för idrottsanläggningar ska återrapporteras i mars
2021.

KF 14 december 2020 § 18

Status
Pågående

Uppföljningstext
På grund av de insatser som kultur- och fritidsförvaltningen tvingats vidta som en följd av
pandemin och de ökade restriktionerna inom sitt ansvarsområde har arbetet inte kunnat
drivas i den takt som planerat.

KS-2019/2750.361
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