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1 | Redovisning av uppdrag  Kommunstyrelsen 

Redovisning av uppdrag i kommunstyrelsen 
De uppdrag som kommunstyrelsen givit förvaltningen vid sidan av verksamhetsplaneringen redovisas till kommunstyrelsen 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 Status Uppföljningstext 

Skapa ett seniorernas hus i centrala Huddinge 
- svar på medborgarförslag väckt av Berit 
Westergren 
 
KS 30 september 2015 § 15 
 
KS-2015/331.109 

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. 

Huddinge kommuns förvärv av bostadsrätter i 
Vårby gård 
 
KS 30 augusti 2017 § 27 
 
KS-2017/1484.271 

3. Kommunstyrelsen förvaltning får ett uppdrag 
att återkomma till kommunstyrelsen med förslag 
till samlad rutin samt tydlighet kring beslutsgång, 
lagrum och lämplig hanteringsordning vid förvärv 
av bostadsrätter. 

 Ej påbörjad Arbete med förslag till samlad rutin och beslutsgång vid förvärv av bostadsrätter planeras i 
samband med att en fastighetsstrategi tas fram. 

Riktlinje för krisberedskap i Huddinge 2020 – 
2023 
 
Info-KS 13 november 2019, § 5 
 
KS-2019/456.142 

Under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar enligt punkt 1 och 2 så beslutar 
kommunstyrelsen att ge kommundirektören i 
uppdrag att fastställa en Plan för extraordinära 
händelser som konkretiserar kraven i Riktlinjer för 
krisberedskap. 

 Genomfört Uppdraget är slutfört. 

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

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. 

Extremt mild vinter samt nu Corona kan påverka resultatet. Detta eftersom incitamentet att 
betala för en väderskyddad parkeringsplats bör minska. Det finns visserligen cykelparkeringar 
med tak men frågan är då om det funnits lediga platser samt att avsaknad av väggar påverkar 
valet. I garaget finns även förvaringsskåp vilket skulle kunna bidra till en ökad användning då 
man kan lämna kvar sina överdragskläder vid vidare färd med kollektivtrafik. 

Rapport/PM klart i höst 2020. 

 


