BILAGA
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige
De uppdrag som kommunfullmäktige givit nämnderna vid sidan av verksamhetsplaneringen redovisas till kommunfullmäktige i bilaga till delårsrapport per den 31 mars och per
den 31 augusti 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

Prövning av om den verksamhet som
kommunens hel- och delägda bolag bedrivit
under föregående kalenderår varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna

Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att
nödvändiga åtgärder vidtas för att
bolagsordningarna för Huge Fastigheter AB, SRV
återvinning AB och Södertörns Energi AB utformas
så att de krav som ställs i 3 kap. 17 §
kommunallagen uppfylls.

KF 13 januari 2014 § 8

Uppdraget beträffande SRV återvinning AB ska
innefatta att bolagsordningen, aktieägaravtal och
ägardirektiv får ett sådant innehåll att kraven
enligt 2 kap. 10 a § lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling uppfylls.

KS-2013/653.109

Nytt kommunhus - inriktningsbeslut
KF 9 september 2013 § 16
KS-2011/239.119
Huddinge behöver en stadsträdgårdsmästare! –
svar på motion väckt av Lars Björkman (HP)
KF 6 oktober 2014 §7
KS-2012/1113.192
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Status

Uppföljningstext

Pågående

SRV:s bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv är beslutade av Huddinge kommun men
har inte kunnat fastställas därför att flera andra ägarkommuner inte fattat motsvarande beslut.
Förnyad dialog är påbörjad om ägardirektiv för att finna en framkomlig lösning.

Kommunstyrelsen ska utreda vilka nya arbetssätt
och organisatoriska förändringar som behövs för
att uppnå avsedd effektivisering av de
administrativa funktionerna.

Pågående

Tjänsteutlåtande för inriktning på nytt kommunhus, "Förnyad utredning om nytt kommunhus",
diarienummer KS-2019/504, lämnades in inför kommunstyrelsens sammanträde den 16
september.

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta
fram samarbetsformer för gestaltningen och
förvaltningen av kommunens allmänt tillgängliga
gröna rum tillsammans med andra berörda
aktörer.

Pågående

Huddinge kommuns arkitekturstrategi antogs av kommunfullmäktige den 10 februari 2020. För
att förtydliga vad som gäller för delar av offentlig miljö planeras det för att ta fram en
”Strategi/Plan för offentlig miljö i Huddinge kommun”. Under år 2020 tas det fram en
uppdragsplan för att precisera detta arbete. Ett utkast till uppdragsplan finns framtagen.
Parallellt pågår arbete med att klargöra ansvarsförhållanden mellan klimat- och
stadsmiljönämnden samt kommunstyrelsen hur förvaltning ska ske av Huddinge kommuns
offentliga platser.

Huddinge kommun
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Ärende

Uppdrag

Förslag till principorganisation på
tjänstemannanivå för kommunens miljö- och
samhällsbyggnadsverksamhet

Kommundirektören får i uppdrag att utifrån ett
koncernperspektiv utreda framtida ansvar och
organisation för gatu- och parkdrift, i samarbete
med Huge Fastigheter AB.

Pågående

På grund av pandemin kom projektplanen att ändras och tidsramen har inte kunnat hållas. I
slutet av augusti presenterades projektets slutrapport. Resultatet av projektet visar vilken
samverkan som bör prioriteras och vilka samarbetsformer som fortsatt bör utvecklas.

Uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att
utöka antalet infartsparkeringar i anslutning till de
redan befintliga infartsparkeringarna i Huddinge
centrum.

Pågående

Konsult har utrett möjliga platser för en utökning av infartsparkering kring Huddinge C samt
alternativ till omdisponering av nuvarande parkeringsytor. Utredningen blev klar år 2019.
I samband med införandet av parkeringsavgifterna kommer Fullersta bio att bli
infartsparkering. Skyltning förstärks.
Infartsparkeringen Huddinge C (öster om järnvägen) kommer att förses med nattförbud för
parkering. Denna parkering kan även omdisponeras. Ambitionsnivå behöver samordnas med
eventuellt annat marknyttjande för platsen. Avtalet med Huge omförhandlas för att frigöra fler
platser.
Infartsparkeringen Huddinge C (väster om järnvägen) ses över i planarbetet med Tingshuset för
om möjligt skapa ett mobilitetshus med fler infartsparkeringar.
Justering av reglering och skyltning av befintliga och tillkommande parkeringar sker i samband
med införandet av parkeringsavgifter i Huddinge C. Införandet av parkeringsavgifter har
senarelagts på grund av Covid-19.

Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att
tillsammans med relevant arbetsgrupp, med
representanter från berörda förvaltningar samt
Huge Fastigheter AB, ta fram former för att öka
tillgängligheten till information om Huddinges
kulturhistoria och den offentliga konsten samt
hitta former för ökad delaktighet i berättandet om
konst, kultur och berättelser om Huddinge.

Pågående

Under året har kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Stockholms läns museum,
OnSpotStory, Botkyrka och Haninge kommuner samt Huddinges kommunarkivarie utvecklat en
digital applikation ”Upptäck historien” Applikationen är uppbyggd kring kommunövergripande
turer och teman kring vårt kulturarv. "Upptäck Historien" kommer lanseras under hösten 2020.

Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag, att i
samarbete med samtliga relevanta nämnder, ta
fram en handlingsplan för åtgärder enligt
utvecklingsprogrammet.

Pågående

Arbetet har avstannat i avvaktan på att en processledare för utvecklingen i Flemingsberg
anställs. Processledaren kommer att arbeta på uppdrag av kommundirektören och därmed på
ett bättre sätt kunna genomföra uppdraget.

KF 8 december 2014 § 34

Status

Uppföljningstext

KS-2014/190.111
Parkeringsavgifter på gatumark/allmän
platsmark i de stationsnära lägena Stuvsta och
Huddinge C samt kvartersmark i Huddinge C
KF 24 april 2017 § 14
KS-2016/2475.353

Öka tillgängligheten på information om konst,
kultur och berättelser om Huddinge - svar på
motion väckt av Sara Holmgren (S) och Michael
Hagström (S)
KF 19 juni 2017 § 39
KS-2016/1208.679
Flemingsberg 2050, utvecklingsprogram för den
regionala stadskärnan Flemingsberg godkännande
KF 19 februari 2018 § 14
KS-2017/3041.100
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Ärende

Uppdrag

Ramavtal och nya hyresvillkor för
verksamhetslokaler mellan kommunen och
Huddinge Samhällsfastigheter AB

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
möjligheter att skapa ökade incitament för
verksamheterna att effektivisera
lokalutnyttjandet.

Pågående

Frågan omhändertas enligt ärende KS -2020/1319, Lokalförsörjningspolicy, Riktlinjer för
lokalförsörjning och Handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning.
Enligt handlingsplanen ska Innehavsstrategi fastigheter samt direktiv och anvisningar till
Huddinge Samhällsfastigheter ses över och utvecklas.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att särskilt utreda
samt föreslå riktlinjer för långsiktigt stabila villkor
för enskilda utövare.

Pågående

Frågan omhändertas enligt ärende KS -2020/1319, Lokalförsörjningspolicy, Riktlinjer för
lokalförsörjning och Handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning.
Enligt handlingsplanen ska direktiv och anvisningar till Huddinge Samhällsfastigheter AB ses
över och utvecklas. I samband med det kan långsiktigt stabila villkor för enskilda utövare
utredas och föreslås.

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.

Pågående

Miljö- och bygglovsförvaltningen har fått tre uppdrag av kommunfullmäktige i samband med
utvecklingsåtagandet. Utöver att göra en övergripande översyn utifrån behov av revidering av
syften, föreskrifter och skötselplaner samt eventuell justering av gränserna för de kommunala
naturreservaten och studera förutsättningarna att inom naturreservatets föreskrifter ge
möjligheter att främja friluftsaktiviteter i anslutning till kommunens sjöar, ska förvaltningen
även:

KF 11 juni 2018 § 3

Status

Uppföljningstext

KS-2017/1706.183
Ramavtal och nya hyresvillkor för
verksamhetslokaler mellan kommunen och
Huddinge Samhällsfastigheter AB
KF 11 juni 2018 § 3
KS-2017/1706.183
Översyn av föreskrifter, skötselplaner och
gränser för kommunala naturreservat i
Huddinge kommun – hemställan från naturoch byggnadsnämnden
KF 17 december 2018 § 36
KS-2018/1048.112



Aktualisera av det uppdrag som gavs till kommunstyrelsen tillsammans med NBF
20/6 2005 att se över gränser och föreskrifter i Gömmarens naturreservat för att
möjliggöra utveckling av Kungens kurva



Utreda förutsättningarna för Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd i
Flemingsbergsskogens, Orlångens och Gömmarens naturreservat.



Utreda förutsättningarna att justera gränser och föreskrifter för Orlångens
naturreservat i syfte att inrymma en förskola/skola inom fastigheten Gladö kvarn
1:1 Gladö kvarn
En rapport togs fram och presenterades för styrgruppen under våren. Slutsatserna från
rapporten har informerats i Klimat- och stadsmiljönämnden. Planen är att ärendet ska tas upp i
klimat- och stadsmiljönämnden och sedan gå vidare till kommunfullmäktige för beslut.
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Ärende

Uppdrag

Översyn av föreskrifter, skötselplaner och
gränser för kommunala naturreservat i
Huddinge kommun – hemställan från naturoch byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden får i uppdrag att
inom den övergripande översynen särskilt studera
förutsättningarna att inom naturreservatets
föreskrifter ge möjligheter att främja
friluftsaktiviteter.

KF 17 december 2018 § 36

Status

Uppföljningstext

Pågående

KS-2018/1048.112

Miljö- och bygglovsförvaltningen har fått tre uppdrag av kommunfullmäktige i samband med
utvecklingsåtagandet. Utöver att göra en övergripande översyn utifrån behov av revidering av
syften, föreskrifter och skötselplaner samt eventuell justering av gränserna för de kommunala
naturreservaten och studera förutsättningarna att inom naturreservatets föreskrifter ge
möjligheter att främja friluftsaktiviteter i anslutning till kommunens sjöar, ska förvaltningen
även:


Aktualisera av det uppdrag som gavs till kommunstyrelsen tillsammans med NBF
20/6 2005 att se över gränser och föreskrifter i Gömmarens naturreservat för att
möjliggöra utveckling av Kungens kurva



Utreda förutsättningarna för Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd i
Flemingsbergsskogens, Orlångens och Gömmarens naturreservat.



Utreda förutsättningarna att justera gränser och föreskrifter för Orlångens
naturreservat i syfte att inrymma en förskola/skola inom fastigheten Gladö kvarn
1:1 Gladö kvarn
En rapport togs fram och presenterades för styrgruppen under våren. Slutsatserna från
rapporten har informerats i Klimat- och stadsmiljönämnden. Planen är att ärendet ska tas upp i
klimat- och stadsmiljönämnden och sedan gå vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Inrätta ett antal inhägnade hundrastgårdar i
östra delen av kommunen - svar på
medborgarförslag

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för en gemensam plan för
hundrastgårdar i Huddinge kommun.

Pågående

Utredningsuppdraget överlämnat till administrativa sektionen vid kommunstyrelsens
förvaltning. Ska göras en kommunövergripande utredning. Handläggning påbörjad.

Kommunfullmäktiges beslut den 14 april 2016 §
14 upphävs och kommunstyrelsen ges i uppdrag
att göra en förnyad utredning av förutsättningar
för uppförande av ett nytt kommunhus.

Pågående

Tjänsteutlåtande för inriktning på nytt kommunhus, "Förnyad utredning om nytt kommunhus",
diarienummer KS-2019/504, lämnades in inför kommunstyrelsens sammanträde den 16
september.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att
undersöka intresset för en motorgård i Huddinge.

Genomfört

Uppdraget är slutfört i och med genomförd undersökning som beslutades av kultur- och
fritidsnämnden den 1 september 2020, § 72. Genomförd undersökning visar på avsaknaden av
tillräckligt stort intresse för en motorgård.

KF 11 februari 2019 § 11
KS-2018/104.104
Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i
Huddinge 2019-2021 med utblick till 2032 beslut om antagande
KF 18 mars 2019 § 13
KS-2019/74.111
Skapa en motorgård i Huddinge - svar på
motion väckt av Martin Nigals (SD)
KF 13 maj 2019 § 27
KS-2018/2573.119

4 | Redovisning av uppdrag

Huddinge kommun

BILAGA
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Ärende

Uppdrag

Budget 2020 och förutsättningar 2021-2022

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att till Mål och
budget 2021 ta fram förslag till ny styrmodell och
målstruktur.

Pågående

Kommunstyrelsen har den 1 juni fastställt ett inriktningsbeslut för höstens budgetprocess.
Inriktningsbeslutet innehåller en övergripande struktur till ny styrmodell. Beslut om styrmodell
och målstruktur fattas av kommunfullmäktige i november då Mål och budget för 2021
beslutas.
Arbetet med att implementera och kommunicera styrmodellen bedrivs i projektform med ett
centralt projekt som håller ihop arbetet och delprojekt på respektive förvaltning som arbetar
fram verksamhetsplaner. Projektmålet är att alla nämnder ska ha beslutat sin verksamhetsplan
före årsskiftet. Arbetet med att ta fram verksamhetsplaner beräknas bli klart enligt plan medan
vidare arbete med styrprocessen kommer att fortsätta under 2021.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag
till ett samlat taxeärende som årligen fastställs av
kommunfullmäktige samtidigt som Mål och
budget beslutas.

Pågående

Pågående arbete. Beslut om Mål och budget för 2021 föreslås flyttas till november 2020. Taxor
planeras att biläggas till ärendet och för taxor som kräver beslut ska dessa föreslås till
fullmäktige. Ytterligare utveckling av samlat taxeärende kommer att behöva genomföras under
2021.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att uppföra en offentlig toalett i
Rådsparken.

Pågående

Det förberedande arbetet för en toalett i Rådsparken har påbörjats under våren 2020.
Upphandling av toalettlösning planeras starta under hösten 2020. Byggnation är planerad till
2021. Projektet ligger ej med i Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning.

Klimat- och stadsmiljönämnden uppdras att
förvalta anläggningen efter genomförd
investering. Driftkostnader på 170 tkr per år
finansieras inom klimat- och stadsmiljönämndens
budgetram.

Pågående

Det förberedande arbetet för en toalett i Rådsparken har påbörjats under våren 2020.
Upphandling av toalettlösning planeras starta under hösten 2020. Byggnation är planerad till
2021. Projektet ligger ej med i Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning.

Bygglovs- och tillsynsnämnden får i uppdrag att
följa utveckling av rättspraxis gällande
samlingslokaler för att säkerställa att kommunen
inte bedriver tillsyn utöver vad lagen kräver och
vid förändringar föreslå revideringar av taxan.

Genomfört

Bygglovs- och tillsynsnämnden har följt utvecklingen av rättspraxis gällande samlingslokaler
och baserat på den korrigerat klassificeringen varför det i nuläget inte finns skäl att föreslå
några revideringar av taxan. Uppdraget anses därmed slutfört.

KF 10 juni 2019 §10

Status

Uppföljningstext

KS-2018/2972.182

Budget 2020 och förutsättningar 2021-2022
KF 10 juni 2019 §10
KS-2018/2972.182
Bygg en toalett som alltid är tillgänglig i
Rådsparken – svar på medborgarförslag
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
KF 19 augusti 2019 § 8
KS-2018/242.104
Revidering av bygglovs- och tillsynsnämndens
taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken
– HKF 4210
KF 4 november 2019 § 14
KS-2019/2262
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Ärende

Uppdrag

Överlåtelse av tillsynsbefogenheter

Kommunfullmäktige uppdrar åt bygglovs- och
tillsynsnämnden att genomföra ansökan hos
Länsstyrelsen enligt p. 1 ovan.

Pågående

Miljö- och bygglovsförvaltningen inväntar svar från kommunstyrelsens förvaltning angående
jävsfrågor kopplat till att enskilda ledamöter både sitter i bygglovs- och tillsynsnämnden samt i
andra kommunalt ägda bolag (t. ex. Stockholm Vatten och Avlopp, Huddinge
Samhällsfastigheter AB, Huge Bostäder AB, Södertörns fjärrvärme) som bygglovs- och
tillsynsnämnden har tillsyn över.
Länsstyrelsen i Stockholms län har som förhandsupplysning meddelat att jävsförhållanden
måste vara utredda innan ansökan lämnas in. Länsstyrelsen har varit tydliga med att råder jäv
kommer ingen tillsyn för dessa objekt att lämnas över till kommunen.

Pågående

Utredningsuppdraget överlämnat till administrativa sektionen vid avdelningen för service och
administration. Handläggning pågår.

KS-2018/2025

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens
förvaltning i uppdrag att tillsammans med kulturoch fritidsnämnden utreda behovet av
träningsanläggningar (utegym och hinderbanor) i
den offentliga miljön samt belysa kostnader för
anläggning och drift.

Upphandlings- och inköpspolicy för Huddinge
kommun

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fastställa
riktlinjer för policyns tillämpning.

Genomfört

Nya riktlinjer har antagits av kommunstyrelsen vid sammanträdet den 17 juni 2020.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att
ett äldreperspektiv inkluderas och synliggörs i all
stadsplanering.

Pågående

Förvaltningen jobbar med social hållbarhet och har under året tydliggjort på vilket sätt dessa
frågor hanteras i olika skeden. Arbetet behöver kompletteras med hur just äldreperspektivet
synliggörs och det pågår.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att anmäla till
Migrationsverket att kommundelarna Vårby,
Flemingsberg och Skogås i Huddinge kommun
enligt lagen om mottagande av asylsökande ska
undantas för möjlighet till egenbosättning.

Pågående

Kommunstyrelsen kommer att vid sitt sammanträde den 16 september 2020 fatta beslut om
att skicka förslag på områdesbegränsningar omfattande områdena Flemingsberg, Skogås och
Vårby, på remiss till Länsstyrelsen, som sedan får lämna ett yttrande till kommunen. Därefter
skickar kommunen in ansökan om områdesbegränsningar till Migrationsverket.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, den 1 juni
2020, fastställa ett inriktningsbeslut för höstens
budgetprocess. Inriktningsbeslutet ska innehålla
preliminär ekonomiplan för 2021-2023,
övergripande struktur till ny styrmodell och
målstruktur samt tidpunkt för beslut om
nämndernas verksamhetsplaner.

Genomfört

Kommunstyrelsen fastställde den 1 juni ett inriktningsbeslut för höstens budgetprocess.
Inriktningsbeslutet innehåller en övergripande struktur till ny styrmodell. Nämndernas
verksamhetsplaner ska beslutas av nämnd senast i december 2020.

KF 4 november 2019 §17

Status

Uppföljningstext

KS-2017/2203

Utomhusgym vid Långängen – svar på
Huddingeförslag
KF 4 november 2019 § 19

KF 10 februari 2020 §14
KS-2019/1332
Inför äldreperspektiv i all stadsplanering – svar
på motion väckt av Sara Heelge Vikmång (S),
Michaela Lööf (S) och Margareta Vikgren (S).
KF 10 februari 2020 §26
KS-2019/1429
Områdesbegränsning enligt lagen om
mottagande av asylsökande
KF 20 april 2020 § 17
KS-2020/310
Ändrad process för Mål och budget 2021
KF 20 april, § 18
KS-2020/148
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Ärende

Uppdrag

Utveckla Gömmarens naturreservat – svar på
motion väckt av Sara Heelge Vikmång (S) och
Rasmus Lenefors (S)

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i dialog med
Södertörns brandförsvarsförbund,
Lokalpolisområde Huddinge samt den berörda
gemensamhetsanläggningen, för väg och
parkeringsplatser vid Gömmarebadet, göra en
utredning för att komma fram till om det finns
åtgärder som kan vidtas för att förbättra
möjligheterna för blåljuspersonal att genomföra
sitt uppdrag vid Gömmaren. Därmed anses
motionärernas förslag om uppdrag till
kommunstyrelsen besvarat.

Pågående

En utredning är startad och kontakter med berörda intressenter har initierats.

Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att
påbörja arbete med en revidering av Huddinge
Översiktsplan 2030 i enlighet med
tjänsteutlåtandet daterat 2020-04-17.

Pågående

Arbetet är uppstartat och pågår. Inriktningsbeslut planeras till 14 december i
kommunfullmäktige.

KF 8 juni 2020 §26
KS-2019/1765

Revidering av översiktsplan 2030
KF 8 juni 2020 § 13
KS-2020/635
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Uppföljningstext
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