
PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 november 2020 § 12

Diarienummer KS-2020/2088.112

Upphävande av regler för Huddinge kommuns miljöpris – 
Hemställan från klimat- och stadsmiljönämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Regler för Huddinge kommuns miljöpris – HKF 9222 – upphör att gälla och tas bort 
från Huddinge kommuns författningssamling.

Sammanfattning
Klimat- och stadsmiljönämnden har hemställt till kommunfullmäktige att regler för 
Huddinge kommuns miljöpris – HKF 9222 – ska upphöra att gälla och tas bort från 
Huddinge kommuns författningssamling.
 
I och med att ansvaret för miljöpriset sedan den 1 januari 2019 flyttats över till 
klimat- och stadsmiljönämnden, som antagit nya regler för Huddinge kommuns 
miljöpris, instämmer kommunstyrelsens förvaltning att Regler för Huddinge 
kommuns miljöpris – HKF 9222 – ska upphöra att gälla och tas bort från Huddinge 
kommuns författningssamling. 
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Datum Diarienummer
2020-10-21 KS-2020/2088.112

HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök huddinge@huddinge.se
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Maria Sundblad
Maria.Sundblad@huddinge.se

Kommunstyrelsen 

Upphävande av regler för Huddinge kommuns miljöpris – 
Hemställan från klimat- och stadsmiljönämnden 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Regler för Huddinge kommuns miljöpris – HKF 9222 – upphör att gälla och tas 
bort från Huddinge kommuns författningssamling. 

Sammanfattning
Klimat- och stadsmiljönämnden har hemställt till kommunfullmäktige att regler 
för Huddinge kommuns miljöpris – HKF 9222 – ska upphöra att gälla och tas bort 
från Huddinge kommuns författningssamling.
I och med att ansvaret för miljöpriset sedan den 1 januari 2019 flyttats över till 
klimat- och stadsmiljönämnden, som antagit nya regler för Huddinge kommuns 
miljöpris, instämmer kommunstyrelsens förvaltning att Regler för Huddinge 
kommuns miljöpris – HKF 9222 – ska upphöra att gälla och tas bort från 
Huddinge kommuns författningssamling.

Beskrivning av ärendet
Klimat- och stadsmiljönämnden har hemställt till kommunfullmäktige att regler 
för Huddinge kommuns miljöpris – HKF 9222 – ska upphöra att gälla och tas bort 
från Huddinge kommuns författningssamling (bilaga 1).

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 1990, § 96, att instifta ett miljöpris och 
antog vid samma tillfälle regler för Huddinge kommuns miljöpris enligt 
dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag. Priset delades ut första 
gången år 1991.
Fullmäktige beslutade vidare den 14 november 2016, § 19, att uppdra åt 
kommunstyrelsen att besluta om att utse pristagare vad gäller Huddinge kommuns 
miljöpris. Vid samma tillfälle antogs regler för Huddinge kommuns miljöpris – 
HKF 9222 (bilaga 2).
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Den 17 december 2018, § 30, beslutade fullmäktige om ny politisk organisation 
för Huddinge kommun. Klimat- och stadsmiljönämnden inrättades som en ny 
nämnd från den 1 januari 2019 och i reglementet för klimat- och 
stadsmiljönämnden – HKF 4100 – framgår att nämnden ansvarar för att utse 
pristagare vad gäller Huddinge kommuns miljöpris. 
Eftersom det sedan den 1 januari 2019 enligt reglemente för klimat- och 
stadsmiljönämnden – HKF 4100 - föreskrivs att det är klimat- och 
stadsmiljönämnden som beslutar om att utse pristagare vad gäller Huddinge 
kommuns miljöpris har nämnden fastställt regler för Huddinge kommuns 
miljöpris. Dessa regler ersätter Regler för Huddinge kommuns miljöpris – HKF 
9222 – som därmed föreslås upphöra att gälla och tas bort ur 
författningssamlingen.
I de nya reglerna för Huddinge kommuns miljöpris anges bland annat att klimat- 
och stadsmiljönämnden ansvarar för att utse priskommitté, annonsera om 
miljöpriset och att klimat- och stadsmiljönämnden beslutar om pristagare. 
Prissumman ska fortsatt vara 10 000 kronor och prisutdelning föreslås, på samma 
sätt som tidigare, äga rum på kommunfullmäktiges möte i slutet av varje år.
I enlighet med riktlinjer för styrdokument, beslutade av fullmäktige den 18 mars 
2019, § 17, så har en nämnd möjlighet att anta regler så länge dessa inte är av 
principiell beskaffenhet eller större vikt. Klimat- och stadsmiljönämnden gör 
bedömningen att nämnden därmed har möjlighet att anta nya regler för Huddinge 
kommuns miljöpris.

Förvaltningens synpunkter
I och med att ansvaret för miljöpriset sedan den 1 januari 2019 flyttats över till 
klimat- och stadsmiljönämnden, som antagit nya regler för Huddinge kommuns 
miljöpris, instämmer kommunstyrelsens förvaltning att Regler för Huddinge 
kommuns miljöpris – HKF 9222 – ska upphöra att gälla och tas bort från 
Huddinge kommuns författningssamling.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Prissumman på 10 000 kronor ska enligt de nya reglerna belasta klimat- och 
stadsmiljönämndens budget. HKF 9222 ska enligt förslaget upphöra att gälla.   
Förvaltningen bedömer att de föreslagna förändringarna inte har någon negativ 
ekonomisk eller juridisk inverkan för kommunen.  

Camilla Broo
Kommundirektör

Patrik Forshage 
Biträdande kommundirektör

Bilagor
Bilaga 1. Hemställan från klimat- och stadsmiljönämnden
Bilaga 2. Regler för Huddinge kommuns miljöpris – HKF 9222
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Beslutet ska skickas till
Klimat- och stadsmiljönämnden
Huddinge kommuns författningssamling (HKF)



 

KLIMAT- OCH 
STADSMILJÖNÄMNDEN 

PROTOKOLLSUTDRAG 
   
   

 

 

 

 Sammanträdesdatum Paragraf  
Klimat- och stadsmiljönämnden 15 september 2020 § 20   
    
Diarienummer KLN-2020/790.821    

 
 
 

Ändring av reglerna för Huddinge kommuns miljöpris  
 
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut 
1. Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att godkänna miljö- och 
bygglovsförvaltningens förslag till regler för Huddinge kommuns miljöpris i enlighet 
med vad som framgår av bilaga 1 till miljö- och bygglovsförvaltningens 
tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2020. 

2. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunfullmäktige att besluta om 
att regler för Huddinge kommuns miljöpris – HKF 9222 – ska upphöra att gälla och 
tas bort från Huddinge kommuns författningssamling - HKF. 

3. Ärendet justeras omedelbart. 

 
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att godkänna miljö- och 
bygglovsförvaltningens förslag till regler för Huddinge kommuns miljöpris i enlighet 
med vad som framgår av bilaga 1 till miljö- och bygglovsförvaltningens 
tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2020. 

2. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunfullmäktige att besluta om 
att regler för Huddinge kommuns miljöpris – HKF 9222 – ska upphöra att gälla och 
tas bort från Huddinge kommuns författningssamling - HKF. 

3. Ärendet justeras omedelbart. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 1990, § 96, att instifta ett miljöpris och 
antog vid samma tillfälle regler för Huddinge kommuns miljöpris enligt dåvarande 
miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag. Priset delades ut första gången år 1991. 
 
Eftersom det sedan den 1 januari 2019 enligt reglemente föreskrivs att det är klimat- 
och stadsmiljönämnden som beslutar om att utse pristagare vad gäller Huddinge 
kommuns miljöpris, behöver nämnden fastställa regler för Huddinge kommuns 
miljöpris. Regler för Huddinge kommuns miljöpris – HKF 9222 – föreslås upphöra 
att gälla och tas bort ur författningssamlingen eftersom det där felaktigt framgår att 
kommunstyrelsen ansvarar för utdelning av Huddinge kommuns miljöpris. 
 
Förvaltningens synpunkter 
Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår att klimat- och stadsmiljönämnden beslutar 
att godkänna förvaltningens förslag till nya regler för Huddinge kommuns miljöpris i 
enlighet med vad som framgår av bilaga 1 till miljö- och bygglovsförvaltningens 
tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2020. 



 

KLIMAT- OCH 
STADSMILJÖNÄMNDEN 

PROTOKOLLSUTDRAG 
   
   

 
Förvaltningen föreslår vidare att klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till 
kommunfullmäktige att besluta om att regler för Huddinge kommuns miljöpris – 
HKF 9222 – ska upphöra att gälla. 
 
Ekonomiska och juridiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att besluten inte medför några ekonomiska eller juridiska 
konsekvenser. 
 
Överläggning 
Christian Ottosson (C) och Toralf Nilsson (Tjänsteman)  yttrar sig i ärendet innan 
överläggningen förklaras avslutad. 
 
Beslutet delges 
Kommunstyrelsen 

 
  

 



Digitala Signaturer
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Datum Diarienummer
2020-08-18 KLN-2020/790

HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök mbf@huddinge.se
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge

Hälsovägen 7 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Tove Bodin
08-535 363 01
Tove.bodin@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden  

Regler för Huddinge kommuns miljöpris 

Förslag till beslut
1. Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att godkänna miljö- och 

bygglovsförvaltningens förslag till regler för Huddinge kommuns 
miljöpris i enlighet med vad som framgår av bilaga 1 till miljö- och 
bygglovsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2020. 

2. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunfullmäktige att 
besluta om att regler för Huddinge kommuns miljöpris – HKF 9222 – ska 
upphöra att gälla och tas bort från Huddinge kommuns författningssamling 
- HKF. 

3. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 1990, § 96, att instifta ett miljöpris och 
antog vid samma tillfälle regler för Huddinge kommuns miljöpris enligt 
dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag. Priset delades ut första 
gången år 1991.
Eftersom det sedan den 1 januari 2019 enligt reglemente föreskrivs att det är 
klimat- och stadsmiljönämnden som beslutar om att utse pristagare vad gäller 
Huddinge kommuns miljöpris, behöver nämnden fastställa regler för Huddinge 
kommuns miljöpris. Regler för Huddinge kommuns miljöpris – HKF 9222 – 
föreslås upphöra att gälla och tas bort ur författningssamlingen eftersom det där 
felaktigt framgår att kommunstyrelsen ansvarar för utdelning av Huddinge 
kommuns miljöpris.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 1990, § 96, att instifta ett miljöpris och 
antog vid samma tillfälle regler för Huddinge kommuns miljöpris enligt 
dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag. Priset delades ut första 
gången år 1991.
Fullmäktige beslutade vidare den 14 november 2016, § 19, att uppdra åt 
kommunstyrelsen att besluta om att utse pristagare vad gäller Huddinge kommuns 
miljöpris. Vid samma tillfälle antogs regler för Huddinge kommuns miljöpris – 
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HKF 9222 – och i reglemente för kommunstyrelsen – HKF 9200 – tillfogades en 
ny punkt där det framgick att kommunstyrelsen ansvarade för att utse pristagare 
vad gäller Huddinge kommuns miljöpris.
Den 17 december 2018, § 30, beslutade fullmäktige om ny politisk organisation 
för Huddinge kommun. Klimat- och stadsmiljönämnden inrättades som en ny 
nämnd från den 1 januari 2019 och i reglementet för klimat- och 
stadsmiljönämnden – HKF 4100 – framgår att nämnden ansvarar för att utse 
pristagare vad gäller Huddinge kommuns miljöpris. 
Klimat- och stadsmiljönämnden utsåg i november 2019 en vinnare av miljöpriset 
och för 2020 pågår annonsering.
Eftersom det sedan den 1 januari 2019 enligt reglemente föreskrivs att det är 
klimat- och stadsmiljönämnden som beslutar om att utse pristagare vad gäller 
Huddinge kommuns miljöpris, behöver nämnden fastställa regler för Huddinge 
kommuns miljöpris. Regler för Huddinge kommuns miljöpris – HKF 9222 – 
föreslås upphöra att gälla och tas bort ur författningssamlingen eftersom det där 
felaktigt framgår att kommunstyrelsen ansvarar för utdelning av Huddinge 
kommuns miljöpris.
Förvaltningen föreslår att det i regler för Huddinge kommuns miljöpris ska 
framgå att klimat- och stadsmiljönämnden ansvarar för att utse priskommitté, 
annonsera om miljöpriset och att klimat- och stadsmiljönämnden beslutar om 
pristagare. Vidare föreslås att sista ansökningsdatum för miljöpriset ska vara den 
30 september. Klimat- och stadsmiljönämnden ska kunna fatta beslut om 
pristagare i november varje år.
Miljöpriset föreslås även fortsättningsvis delas ut till en enskild person eller en 
grupp av personer, som är verksam inom Huddinge kommun, och som genom sin 
verksamhet utfört en betydande insats för natur och miljö i Huddinge kommun. 
Förvaltningen bedömer att prissumman bör ligga kvar på 10 000 kronor och 
prisutdelning föreslås, på samma sätt som tidigare, äga rum på 
kommunfullmäktiges möte i slutet av varje år.
I enlighet med riktlinjer för styrdokument, beslutade av fullmäktige den 18 mars 
2019, § 17, så har en nämnd möjlighet att anta regler så länge dessa inte är av 
principiell beskaffenhet eller större vikt. Förvaltningen gör bedömningen att 
klimat- och stadsmiljönämnden därmed har möjlighet att anta nya regler för 
Huddinge kommuns miljöpris. 
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Förvaltningens synpunkter
Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår att klimat- och stadsmiljönämnden 
beslutar att godkänna förvaltningens förslag till nya regler för Huddinge kommuns 
miljöpris i enlighet med vad som framgår av bilaga 1 till miljö- och 
bygglovsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2020.
Förvaltningen föreslår vidare att klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till 
kommunfullmäktige att besluta om att regler för Huddinge kommuns miljöpris – 
HKF 9222 – ska upphöra att gälla.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer att besluten inte medför några ekonomiska eller juridiska 
konsekvenser.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilaga
1. Förslag till regler för Huddinge kommuns miljöpris 
2. Regler för Huddinge kommuns miljöpris – HKF 9222

Beslutet delges
Kommunstyrelsen



Regler för Huddinge kommuns miljöpris

§ 1

Huddinge kommuns miljöpris delas ut till en enskild person eller en grupp av personer, som 
är verksam inom Huddinge kommun, och som genom sin verksamhet utfört en betydande 
insats för natur och miljö i Huddinge.

§ 2 

Beslut om vem som ska tilldelas Huddinge kommuns miljöpris beslutas av kommunstyrelsen. 

§ 3

Kommunstyrelsen ska utse en priskommitté som har till uppgift att lämna förslag till 
kommunen om lämplig kandidat för miljöpriset. 

§ 4

Prissumman ska uppgå till 10 000 kr.

§ 5

Kommunstyrelsen ska årligen och senast den 15 augusti på lämpligt sätt annonsera om priset. 
Var och hur annonsering ska ske beslutas av kommunstyrelsen.

§ 6 

Enskild fysisk person eller juridisk person liksom annan grupp av personer kan lämna in en 
ansökan för egen del eller lämna förslag på annan pristagare. Även den av kommunstyrelsen 
utsedda priskommittén kan på eget initiativ lämna förslag på pristagare. För att komma i fråga 
för pris ska den presumtiva pristagaren vara verksam inom Huddinge kommun.

§ 6

Förslag till mottagare av priset, med motivering, ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 
den 15 september.

§ 7

Finner priskommittén att det för ett visst år saknas lämplig kandidat till miljöpriset ska något 
pris inte utdelas.

§ 8

Priset inklusive ett diplom delas ut på kommunfullmäktiges möte i slutet av året.
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Kommunstyrelsen 2 december 2020 § 29

Diarienummer KS-2019/2750.361

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapporten om samordning av drift och underhåll av utemiljöer i Huddinge 
kommun, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 
oktober 2020, godkänns.

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.

Sammanfattning
I Mål och budget för 2020 framgår att en särskild prioritering under målet ”Bra att 
leva och bo” är att drift och underhåll av utemiljöer ska samordnas mellan 
kommunen, Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB. Som en följd 
tillsattes ett projekt med målet att ta fram ”En samlad och väl förankrad rapport för 
olika samordningsförslag, som både på kort och lång sikt kan bidra till samverkan 
och kostnadseffektivitet mellan Huddinge kommun, Huge Bostäder AB och 
Huddinge Samhällsfastigheter AB när det kommer till drift och underhåll av 
utemiljöer”. Vidare skulle projektet göra nytto- och kostnadsanalyser av förslagen 
samt redogöra för redan pågående samverkansaktiviteter.
 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är viktigt att finna en samordning av drift 
och underhåll av utemiljöer för Huddinge kommun av rationella skäl och därför 
föreslås att kommunen utvecklar och konkretiserar samarbetet i den löpande driften 
inom de tre huvudområden; drift och underhållsperspektivet i 
samhällsbyggnadsprocessen, gemensamma upphandlingar, samlokalisering av 
driftpersonal och maskinparker. Avseende samordningen av drift av 
idrottsanläggningar ska uppdraget som Huddinge Samhällsfastigheter AB fick i sitt 
ägardirektiv att i samarbete med kommunen genomföra en utredning av framtida 
organisation för idrottsanläggningar återrapporteras i särskild ordning i mars 2021.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Christian Ottosson (C).
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad.



PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN

Propositioner
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag, och finner härvid att så är fallet. 
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Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 november 2020 § 17

Diarienummer KS-2019/2750.361

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapporten om samordning av drift och underhåll av utemiljöer i Huddinge 
kommun, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 
oktober 2020, godkänns.

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.

Sammanfattning
I Mål och budget för 2020 framgår att en särskild prioritering under målet ”Bra att 
leva och bo” är att drift och underhåll av utemiljöer ska samordnas mellan 
kommunen, Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB. Som en följd 
tillsattes ett projekt med målet att ta fram ”En samlad och väl förankrad rapport för 
olika samordningsförslag, som både på kort och lång sikt kan bidra till samverkan 
och kostnadseffektivitet mellan Huddinge kommun, Huge Bostäder AB och 
Huddinge Samhällsfastigheter AB när det kommer till drift och underhåll av 
utemiljöer”. Vidare skulle projektet göra nytto- och kostnadsanalyser av förslagen 
samt redogöra för redan pågående samverkansaktiviteter.
 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är viktigt att finna en samordning av drift 
och underhåll av utemiljöer för Huddinge kommun av rationella skäl och därför 
föreslås att kommunen utvecklar och konkretiserar samarbetet i den löpande driften 
inom de tre huvudområden; drift och underhållsperspektivet i 
samhällsbyggnadsprocessen, gemensamma upphandlingar, samlokalisering av 
driftpersonal och maskinparker. Avseende samordningen av drift av 
idrottsanläggningar ska uppdraget som Huddinge Samhällsfastigheter AB fick i sitt 
ägardirektiv att i samarbete med kommunen genomföra en utredning av framtida 
organisation för idrottsanläggningar återrapporteras i särskild ordning i mars 2021.
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Överläggning
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Broo, kommundirektör, Nujin Alacabek (V) och Bo Källström (L).
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök huddinge@huddinge.se
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Björn Rosborg
08-535 302 09
Bjorn.Rosborg@huddinge.se

Kommunstyrelsen 

Förslag på samordning av drift och underhåll av utemiljöer 
mellan kommunen, Huge Bostäder AB och Huddinge 
Samhällsfastigheter AB

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Rapporten om samordning av drift och underhåll av utemiljöer i Huddinge 
kommun, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 
den 2 oktober 2020, godkänns.

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.   

Sammanfattning
I Mål och budget för 2020 framgår att en särskild prioritering under målet ”Bra att 
leva och bo” är att drift och underhåll av utemiljöer ska samordnas mellan 
kommunen, Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB. Som en 
följd tillsattes ett projekt med målet att ta fram ”En samlad och väl förankrad 
rapport för olika samordningsförslag, som både på kort och lång sikt kan bidra till 
samverkan och kostnadseffektivitet mellan Huddinge kommun, Huge Bostäder 
AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB när det kommer till drift och underhåll 
av utemiljöer”. Vidare skulle projektet göra nytto- och kostnadsanalyser av 
förslagen samt redogöra för redan pågående samverkansaktiviteter. 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är viktigt att finna en samordning av 
drift och underhåll av utemiljöer för Huddinge kommun av rationella skäl och 
därför föreslås att kommunen utvecklar och konkretiserar samarbetet i den 
löpande driften inom de tre huvudområden; drift och underhållsperspektivet i 
samhällsbyggnadsprocessen, gemensamma upphandlingar, samlokalisering av 
driftpersonal och maskinparker. Avseende samordningen av drift av 
idrottsanläggningar ska uppdraget som Huddinge Samhällsfastigheter AB fick i 
sitt ägardirektiv att i samarbete med kommunen genomföra en utredning av 
framtida organisation för idrottsanläggningar återrapporteras i särskild ordning i 
mars 2021.  
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Beskrivning av ärendet
Rapporten, rörande samordning av drift och underhåll av utemiljöer i Huddinge 
kommun (bilaga 1), som bedrivits i projektform där berörda nämnder och bolag 
varit representerade, redovisas i korthet nedan. 

Bakgrund
I Mål och budget för 2020 framgår att en särskild prioritering under målet ”Bra att 
leva och bo” är att drift och underhåll av utemiljöer ska samordnas mellan 
kommunen, Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB. 
Frågan om hur drift och underhålla av utemiljöerna kan effektiviseras har 
diskuterats och utretts i olika omgångar under årens lopp parallellt med att 
kommunens organisation av nämnder och fastighetsbolag har förändrats. Det har 
dock inte resulterat i några större förändringar. 
Organiseringen av drift och underhåll av utemiljöerna har också kopplingar till en 
annan fråga som varit föremål för diskussioner under en längre tid; ansvaret för 
och underhåll av anläggningar och mark för idrotts- och fritidsaktiviteter. På 
uppdrag av dåvarande kommundirektören genomfördes 2016 och 2018 
utredningar av externa konsulter vars förslag inte tagits vidare. 

Projektet och dess mål 
Kommundirektören tog hösten 2019 beslut om att ett projekt tillsammans med 
berörda förvaltningar och bolag skulle genomföras. Projektmålet var 
ursprungligen att ta fram ett gemensamt förslag för beslut, om hur drift och 
underhåll på ett kostnadseffektivt sätt ska samordnas framöver. 
I samband med projektstart stod det klart att stadsmiljöavdelningen på miljö- och 
bygglovsförvaltningen redan under hösten 2019 undersökt möjligheten till 
samordning av drift och underhåll genom konkurrensprövning. Som en följd 
reviderades projektmålet till att ta fram ”En samlad och väl förankrad rapport för 
olika samordningsförslag, som både på kort och lång sikt kan bidra till samverkan 
och kostnadseffektivitet mellan Huddinge kommun, Huge Bostäder AB och 
Huddinge Samhällsfastigheter AB när det kommer till drift och underhåll av 
utemiljöer”.
Vidare angavs att projekt skulle göra nytto- och kostnadsanalyser av förslagen 
samt redogöra för redan pågående samverkansaktiviteter. 

Projektets resultat 
Projektet gör bedömningen att det reviderade projektmålet får anses delvis 
uppfyllt. Bedömningen vilar på att de framtagna samordningsförslagen finns 
redovisade i bifogad slutrapport liksom pågående samverkansaktiviteter, men att 
några nytto- och kostnadsanalyser av de olika förslagen inte tagits fram då 
projektet ”inte kunnat sätta ekonomiska parametrar för besparingar”.

Pågående samverkan 
Avseende den dagliga driften finns en del samarbeten av mindre karaktär och 
erfarenhetsutbyten som gemensamma arbetsplatsträffar, fokusgrupper och 
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storgruppsmöten, men också ett mer konkret delande av lokal och sopsortering. 
Det finns även samverkan kring hanteringen av praktikplatser och ett 
samarbetsavtal mellan ett av fastighetsbolagen och Lantmäteriet rörande 
Geografiskt informationssystem (GIS). 
En övervägande del av det som redovisas av pågående samverkan rör olika 
satsningar på trygghet och säkerhet såsom sommartrygghetssatsningen unga för 
orten, samverkan för ett tryggare Huddinge, operativ samverkansgrupp och 
trygghetsdialoger.

Förslag på samordning och samverkan som bör prioriteras 
I rapporten redovisas de fyra områden där den största vinsten av närmare 
samordning och samverkan finns att hämta enligt projektet. Vart och ett av dessa 
behöver fördjupas och konkretiseras i ett kommande arbete. Tre av dem i det 
löpande arbetet, medan den fjärde är relaterad till ett uppdrag i Huddinge 
Samhällsfastigheters ägardirektiv och kommer att avrapporteras i särskild ordning 
i mars 2021.
1. Drift- och underhållsperspektivet i samhällsbyggnadsprocessen 

(investeringsprocessen). Det samordnade övergripande strategiskt arbete 
gällande utemiljöer har emellanåt varit otillräckligt, vilket resulterat i att drift- 
och underhållsperspektivet många gånger helt har kommit att saknas i 
samhällsbyggnadsprocessen eller kommit in alldeles för sent. Projektet anser 
att samordning kan ge stora vinster inom detta område. Som en följd måste 
samhällsbyggnadsavdelningen i sitt fortsatta arbete beakta, definiera och 
klargöra drift- och underhållsperspektivet i samhällsbyggnadsprocessen.   

2. Gemensamma upphandlingar. För att ytterligare effektivisera 
upphandlingsarbetet och skapa optimala förutsättningar för samordning med 
de helägda bolagen bör gemensamma upphandlingar utredas. 
Kommunstyrelsen har ett utvecklingsåtagande i sin verksamhetsplan 2020 om 
att ta fram en process för samverkan med bolagen i upphandlingar. Då det 
den 8 juni 2020 fastställdes nya riktlinjer för upphandling och inköp där 
samordning mellan kommunen och dess bolag är reglerad och det 
uttryckligen står att den ska eftersträvas vid alla upphandlingar, håller en mer 
rationell upphandlingsverksamhet på att växa fram inom kommunkoncern.  

3. Samlokalisering av driftpersonal och maskinparker. Det finns ett  
intentionsavtal mellan Huddinge kommun (miljö- och bygglovsförvaltningen) 
och Huddinge Samhällsfastigheter AB som innefattar etablering av nya 
lokaler då fastigheten Förrådet 23 sålts och ska avvecklas. Detta 
intentionsavtal är tänkt att utgöra grunden för parternas fortsatta 
förhandlingar. Då det finns effektiviseringsvinster att göra är det viktigt att  
samlokalisering av personal och maskiner beaktas och får en bred och 
långsiktig lösning i kommande överläggningar mellan parterna.   

4. Drift av idrottsanläggningar. Idrottsanläggningar drivs av två huvudmän i 
kommunen; kultur- och fritidsförvaltningen och Huddinge 
Samhällsfastigheter AB. Driften av idrottsanläggningar skulle kunna drivas 
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av en huvudman där det skiljs på teknisk drift och verksamhetsdrift av 
anläggningarna. En utredning pågår. Utredningen har sitt ursprung i 
Huddinge Samhällsfastigheters ägardirektiv där bolaget ges i uppdrag att i 
samarbete med kommunen genomföra en utredning av framtida organisation 
för idrottsanläggningar.

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är viktigt att finna en samordning av 
drift och underhåll av utemiljöer för Huddinge kommun av rationella skäl och 
därför föreslås att kommunen utvecklar och konkretiserar samarbetet i den 
löpande driften inom de tre huvudområden; drift och underhållsperspektivet i 
samhällsbyggnadsprocessen, gemensamma upphandlingar, samlokalisering av 
driftpersonal och maskinparker. Avseende samordningen av drift av 
idrottsanläggningar ska uppdraget som Huddinge Samhällsfastigheter AB fick i 
sitt ägardirektiv att i samarbete med kommunen genomföra en utredning av 
framtida organisation för idrottsanläggningar återrapporteras i särskild ordning i 
mars 2021.  

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Kostnaderna för de arbetsinsatser som behövs för att fördjupa och utveckla 
samverkan inom drift och underhåll av utemiljöer ska bäras av de kommunala 
verksamheterna inom ordinarie budget och de besparingar en ökad samverkan kan 
ge upphov till på lång sikt får hanteras i den sedvanliga budgetprocessen.  
Om en utveckling och konkretisering av samverkan innebär att uppdrag och 
ansvarsområden förändras för de inblandade parterna kan det få juridiska 
konsekvenser som antingen får hanteras som enskilt ärende eller i Mål- och 
budgetprocessen beroende på ärendets natur och vad som föreslås. 

Camilla Broo
Kommundirektör

Patrik Forshage
Biträdande kommundirektör
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Bilaga
Bilaga 1. Rapport: Samordning av drift och underhåll av utemiljöer mellan 

kommunen, Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB

Beslutet ska skickas till
Huddinge Samhällsfastigheter AB
Huge Bostäder AB
Klimat- och stadsmiljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Projektledare
Michael Vogtmann
070-330 77 01
michael.vogtmann@pe.se

RAPPORT

SLUTRAPPORT FÖR SAMORDNING AV DRIFT OCH UNDERHÅLL AV 
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1 Sammanfattning av uppdrag och resultat

I Mål och budget för 2020 framgick under målet Bra att leva och bo är att drift och underhåll av 
utemiljöer ska samordnas inom koncernen. I verksamhetsplanen för klimat- och stadsmiljönämnden och 
i ägardirektiven till Huddinge kommuns helägda bolag finns ett uppdrag att genomföra en utredning för 
att säkerställa samordning av utemiljöerna.

Projektet har kartlagt områden där mer samverkan behövs för ökad effektivitet men även redogjort för 
befintlig samverkan som har potential att utvecklas. 

Projektet har inte kunnat sätta ekonomiska parametrar för besparingar, det kvarstår att göra. Deltagarna i 
projektgrupp- och styrgrupp är av uppfattningen att redan pågående samverkan har en positiv påverkan 
på ekonomin i koncernen och att ytterligare samverkan kommer att öka den ekonomiska effektiviteten, 
utan att behöva ge avkall på kvaliteten.

Resultatet av projektet visar vilken samverkan som bör prioriteras och vilka samarbetsformer som 
fortsatt bör utvecklas:

 Drift och underhållsperspektivet i samhällsbyggnadsprocessen

 Gemensamma upphandlingar

 Samlokalisering av driftpersonal och maskinparker

 Drift av idrottsanläggningar

2 Bakgrund och uppdrag

I Mål och budget för 2020 framgick att en särskild prioritering under målet ”Bra att leva och bo” var att 
drift och underhåll av utemiljöer skulle samordnas mellan kommunen, Huge Bostäder AB och 
Huddinge Samhällsfastigheter AB. 

Frågeställningen kring organiseringen av drift och underhåll av utemiljöerna var på intet sätt ny. Den 
hade diskuterats och utretts i olika omgångar under årens lopp parallellt med att kommunens 
organisation av nämnder och fastighetsbolag i sig hade förändrats. Det antogs att det fanns en del att 
vinna, såväl i fråga om tydlighet (vem som ansvarar för vad) som i effektivitet. Trots detta hade det i 
grunden inte lett till några nämnvärda förändringar. 

Organiseringen av drift och underhåll av utemiljöerna hade också kopplingar till en annan fråga som 
varit föremål för diskussioner under en längre tid, nämligen ansvaret för och underhåll av anläggningar 
och mark för idrotts- och fritidsaktiviteter. 2017 gjordes en utredning av PwC kring ansvar för 
utveckling, underhåll och finansiering. På uppdrag av dåvarande kommundirektören genomfördes 2016 
och 2018 utredningar av externa konsulter. Resultaten av dessa utredningar hade dock inte tagits vidare. 

Kommunstyrelsens förvaltning tog hösten 2019 beslut om att ett projekt tillsammans med berörda 
förvaltningar och bolag skulle genomföras. Uppdraget var att ta fram ett gemensamt förslag för hur drift 
och underhåll på ett kostnadseffektivt sätt skall samordnas framöver. 



4 (12)

4 (12)

I samband med projektstart stod det klart att miljö- och bygglovsförvaltningen redan under hösten 2019 
börjat undersöka möjligheten att konkurrensutsätta drift och underhåll inom stadsmiljöområdet, vilket 
påverkade förutsättningarna för projektets uppdrag. Dessa undersökningar utmynnade sedan i att 
kommunfullmäktige den 23 mars bemyndigade klimat- och stadsmiljönämnden att konkurrensutsätta de 
delar av arbetet med drift och underhåll av kommunala anläggningar som bedöms lämpliga att 
konkurrensutsätta och där det inte finns några rättsliga hinder. Detta resulterade i att nämnden den 9 juni 
antog en upphandlingsstrategi för parkskötsel med avsikten att senast den 1 december 2020 ska träffa 
avtal med en extern leverantör för tjänster kopplade till delar av uppdraget inom förvaltningsområdet 
park.

Även med delvis ändrade förutsättningar för projektet, önskade projektägaren att projektet skulle 
fortskrida och undersöka om det fanns några andra gemensamma områden inom drift och underhåll av 
utemiljöer där synergieffekter kunde identifieras och leda till samverkan.

3 Mål och måluppfyllelse

Effektmål
Driften och underhållet av de utemiljöer som ägs av Huddinge kommun, Huge Bostäder AB och 
Huddinge Samhällsfastigheter AB ska från och med 2021 vara samordnat på ett kostnadseffektivt sätt.  

Projektmål
Ett samlat och väl förankrat beslutsunderlag, till hur driften och underhållet av de utemiljöer som ägs av 
Huddinge kommun, Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB på ett kostnadseffektivt 
sätt ska samordnas framöver, har tagits fram.  

Då förutsättningarna och inriktningen för projektet ändrades på så sätt som beskrivits i avsnitt 2 så 
ändrades även förutsättningarna för att mäta effektmålet. Tanken om att försöka mäta för att i senare 
skede kunna jämföra den samlade kostnaden övergavs. I projektplanen angavs att effekterna av de 
förslag på aktiviteter som kommer tas upp i slutrapporten kommer kunna mätas först något år efter 
implementeringen av dessa, dels i form av hur många samverkansaktiviteter som har blivit realiserade, 
dels effekten av respektive aktivitet utifrån specifika mål som tas fram för dessa. 

I projektplanen modifierades projektmålet ovan till att lyda ”En samlad och väl förankrad rapport för 
olika samordningsförslag, som både på kort och lång sikt kan bidra till samverkan och 
kostnadseffektivitet mellan Huddinge kommun, Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter 
AB när det kommer till drift och underhåll av utemiljöer”. Vidare angavs av att rapporten ska innehålla 
nytto- och kostnadsanalyser, där det är möjligt, samt att ett delmål för projektet var att belysa redan 
pågående samverkansaktiviteter.

Det modifierade projektmålet får anses delvis uppfyllt. De framtagna samordningsförslagen finns 
redovisade som en del i denna slutrapport liksom pågående samverkansaktiviteter, men några ansatser 
till nytto- och kostnadsanalyser av de olika förslagen har inte tagits fram. 
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4 Projektets organisation och förlopp

Beställare Camilla Broo, kommundirektör
Projektägare Karin Strömberg Ekström, vd Huge Bostäder AB 

Styrgrupp Karin Strömberg Ekström, vd Huge Bostäder AB (ordf)
 Lars Fladvad, tf teknisk direktör t.o.m. maj 2020, sedan
 Toralf Nilsson, teknisk direktör
 Anneli Fällman, kultur- och fritidsdirektör
 Hans Nyström, ekonomidirektör t.o.m. maj 2020, sedan
 Ralph Strandqvist, tf ekonomidirektör
 Henrik Örneblad, vd Huddinge Samhällsfastigheter AB

Projektledare Kristina Bengtsson, konsult, december 2019
 Martin Eriksson, konsult, december 2019-januari 2020 
 Michael Vogtmann, konsult, februari 2020 -

Bitr. projektledare Martin Eriksson, konsult, december 2019

Projektgrupp Ezvin Zilic, chef för stadsmiljöavdelningen, miljö- och 
 bygglovsförvaltningen till mars 2020, sedan 
 Caroline Alsterhed
 Marie Lundmark Bergström, lokalplaneringschef kommunstyrelsens
 förvaltning
 Greger Nilsson, vice vd Huge Bostäder AB
 Erik Sandin, trädgårdschef, Huddinge Samhällsfastigheter AB
 Linda Örneblad, verksamhetschef idrott och anläggningar, kultur- och
 fritidsförvaltningen

Referensgrupp Centrala samverkansgruppen (CSG)

Projektet inleddes i december 2019 och skulle enligt projektbeställningen preliminärt vara klart den 31 
mars 2020, vilket i projektplanen reviderades till den 8 april 2020. Tidigt slutade utsedd projektledare 
(PL) och även hennes efterträdare övergick till annan tjänst. I början av 2020 utsågs Michael Vogtmann 
till PL och han har funnits med resten av projekttiden. 

Då projektet väl startade kom pandemin som medförde att projektet inte kunnat hålla tidsramen.

I samråd med kommundirektören beviljades projektet ytterligare tid. Då budgetprocessen i Huddinge 
kommun är uppskjuten har bedömningen gjorts att slutrapporten ändå kan få viss påverkan för den 
processen.   
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5 Genomförande och resultat

På projektets första workshop fick deltagarna fritt resonera kring vilka områden de ansåg att det finns 
samverkanspotential eller någon annan typ av vinning av gemensamt arbete. Utöver det skulle 
projektmedlemmarna skriva upp vilka aktiviteter, kring samverkan, som redan startat och/eller är 
pågående inom kommunen. Förslagen viktades och sammanställdes genom att projektgruppen 
gemensamt diskuterade om det krävdes en liten eller stor insats att genomföra förslaget, samt om 
förslaget skulle ge liten eller stor effekt på samverkan. Bland alla förslag valdes fyra huvudspår ut vilka 
valdes ut av projektgruppen och godkändes av styrgruppen.  Dessa blir rapportens tyngdpunkt och där 
projektgruppen anser att vidare arbete ska prioriteras. 

Övriga förslag, som är pågående, presenteras under ”Pågående samverkan”.

5.1 Förslag på områden för samordning och samverkan som bör prioriteras

Nedan redovisas de fyra områden där den största vinsten, av närmare samordning och samverkan finns 
att hämta. Vart och ett av dessa behöver fördjupas och konkretiseras i ett kommande arbete.

5.1.1 Drift och underhållsperspektivet i samhällsbyggnadsprocessen 
(investeringsprocessen)

Ett område som berör koncernens interna arbete med drift och förvaltning av utemiljöer är avsaknaden 
av ett samordnat övergripande strategiskt arbete gällande utemiljöer.  Detta har resulterat i att drift- och 
underhållsperspektivet många gånger helt har kommit att saknats i samhällsbyggnadsprocessen, 
alternativt har det kommit in alldeles för sent. 

Det planerade arbetet med att ta fram en koncernövergripande strategi för den offentliga miljön har 
fått stå tillbaka för framtagandet av en  arkitekturstrategi p.g.a. behovet att klara ut avgränsningar 
mellan de olika dokumenten. Arkitekturstrategin antogs av kommunfullmäktige den 23 mars 2020 
men i väntan på detta beslut har parkenheten inom miljö- och bygglovsförvaltningen och 
landskapsarkitekterna inom kommunstyrelsens förvaltning startat en dialog kring krav på förvaltning, 
utveckling och tillkommande offentliga platser. 

Utan en övergripande strategi så riskerar förvaltningsperspektivet att hamna i skymundan. En betydande 
risk med detta är att väl gestaltade miljöer i ett förvaltningsskede tappar både funktion och estetik då 
driftbudgeten sätter ramarna för skötsel och underhåll. Detta är något som Huddinge kommun i dag 
redan brottas med och där flertalet av de nyanlagda utemiljöer som byggts det senaste åren redan efter 
några år har uppvisat stora skötsel- och underhållsskulder. 

Ett ytterligare exempel där drift- och underhållsperspektivet saknas är i ”Plan för samhällsbyggnad och 
lokalförsörjning i Huddinge 2020 med utblick till 2035”. 

De kommunala bolagen upplever att den inarbetade Professionella Effektiva Projekt (PEP) modellen 
fungerar väl; förstudie, kostnadsuppskattning och skarp offert.

Projektet ser därmed att stora vinster finns att hämta genom samordning inom detta område. 
Kommunens förvaltande enheter behöver arbeta för ett ökat inflytande i samhällsbyggnadsprocessen. 
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Skötsel- och underhållsfrågorna behöver få en ökad status i ett samordnat övergripande strategiskt 
arbete för utemiljöerna inom kommunen. 

5.1.2 Gemensamma upphandlingar

Kommunen har tagit fram ny policy och riktlinjer med större fokus på bättre affärer, bland annat genom 
gemensamma upphandlingar som även inkluderar de helägda bolagen.

Ny upphandlings- och inköpspolicy för Huddinge kommun beslutades av kommunfullmäktige att gälla 
från och med den 10 februari 2020. Kommunstyrelsen har därefter fastställt riktlinjer som visar hur 
policyn skall tillämpas.

Policyn är ett styrande dokument som talar om hur förutsättningar skapas för att tillse att upphandling 
och inköp bidrar till att kommunens övergripande och strategiska mål uppnås. Med Huddinge kommun, 
i denna policy, menas även kommunens helägda bolag. De helägda kommunala bolagen utgör egna 
upphandlande myndigheter. Samordning mellan kommunen och de kommunala bolagen ska eftersträvas 
vid alla upphandlingar. Beslut om kommunens medverkan vid samordnade upphandlingar som 
genomförs av de helägda kommunala bolagen tas enligt gällande delegationsordning för 
kommunstyrelsen. Särskild rutin för samordnad upphandling med bolagen finns. 
Upphandlingssektionen ska verka för att samordning av upphandling sker när så är lämpligt, mellan 
olika nämnder, de helägda bolagen eller andra upphandlande myndigheter. Upphandlingsstyrgruppen 
kommer bestå av kommunkoncernens ledningsgrupp samt upphandlingschef.

För att ytterligare effektivisera upphandlingsarbetet och skapa optimala förutsättningar för samordning 
med de helägda bolagen ska också förutsättningar för ett ”koncerninköpskontor” utredas. 
Kommunstyrelsen har ett utvecklingsåtagande i sin verksamhetsplan för 2020 om att ta fram och 
etablera process för samverkan med bolagen i upphandlingar.

5.1.3 Samlokalisering av driftpersonal och maskinparker

I november 2018 skrevs ett intentionsavtal mellan Huddinge kommun, natur- och 
bygglovsförvaltningen , numera miljö- och bygglovsförvaltningen , och Huddinge Samhällsfastigheter 
AB , som innefattar etablering av nya lokaler då fastigheten Förrådet 23 sålts och skall avetableras.

Detta intentionsavtal syftar till att utgöra grunden för parternas fortsatta förhandlingar för att dels kunna 
frånträda Förrådet 23 och dels upprätta ramar samt hyresvillkor för hur upplåtelse av nyproducerade 
lokaler för Kommunens driftorganisation skall kunna ske.

5.1.4 Drift av idrottsanläggningar

Idrottsanläggningar drivs av två huvudmän i kommunen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Huddinge 
samhällsfastigheter. Driften av idrottsanläggningar skulle kunna drivas av en huvudman där det skiljs på 
teknisk drift och verksamhetsdrift av anläggningarna. Ett utkast till utredning finns men inga beslut är 
fattade. Förslaget som är framtaget visar på att det skulle kunna finnas vinster att göra en 
sammanslagning av verksamheterna som i dagsläget ligger i bolag och kommun. De vinster som skulle 
kunna fås är:
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 Stordriftsfördel: Det finns alltid skalvinster att göra i produktionen då personalen kan nyttjas mer 
effektivt när de är flera. Dessutom kan de täcka upp för varandra och kostnaderna för den 
administrativa överbyggnaden, kompetensutvecklingen och maskinpark fördelas på flera tjänster.  

 Specialisering: Verksamheten blir mer effektivt om all kompetens rörande driften av 
idrottsanläggningar samlas på ett och samma ställe då ökad kunskap leder till rationellare drift. På 
samma sätt får man en effektivare hantering av den tekniska driften. 

 Tydlighet: En aktör/uppdragsgivare/arbetsgivare inom kommunen gör det lättare att utveckla 
verksamheten och mer troligt att kvaliteten på de tjänster som levereras håller en jämn hög nivå. 
Personalen får också en mer enhetlig behandling. En ansvarig huvudman underlättar också för 
invånarna och förtroendevalda att veta var man vänder sig och av vem man kan utkräva ansvar. 

5.2 Pågående samverkan

5.2.1 Samverkan i den dagliga driften, erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning

Bakgrund och behov: I den dagliga driften behöver teoretiska gränsdragningar mellan de olika 
aktörerna omsättas till praktiska gränsdragningar.  Detta leder ofta till frågor och ibland också problem 
för såväl medarbetare som arbetar med drift som för brukare och invånare i Huddinge kommun. För 
medborgarnas skull så behöver vi bli bättra på att samordna oss. Vi behöver även bli duktigare på att ta 
vara på de goda exempel som finns och med hjälp av dem, lära av varandra. Ett behov finns av att lära 
känna varandra och att skapa snabba kontaktvägar till varandra. 

Pågående samverkan:  Ett möte mellan Huddinge Kommun, Huddinge Samhällsfastigheter och Huge 
Bostäder hölls den 9 mars 2020 för att diskutera behovet av en praktisk samverkan i den dagliga driften 
samt forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning. Gruppen som deltog i mötet har specificerat 
följande behov av träffar och arbetsområden. 

 Arbetsledarträffar:
Arbetsledarna inom det geografiska område som man verkar inom, arbetsledare från Huddinge 
Samhällsfastigheter som sammankallande,  träffs en gång/kvartal. Här finns ett forum där man kan 
diskutera samordnade skötselinsatser som blir effektivare om alla utför åtgärder ungefär samtidigt. 
Exempelvis lövblåsning. Här har man även identifierat en möjlighet att låna maskiner/verktyg av 
varandra. En mer direkt kontakt med varandra önskas när man identifierar saker i utemiljön som 
behöver åtgärdas, exempelvis en trasig parkbänk.  

 Fokusgrupper:
En projektgrupp som sätts samman för att diskutera specifika områden där vi kan dela kunskaper 
emellan oss. Gruppen har som syfte att hitta ett gemensamt arbetssätt, kring ett visst område. Det kan 
även handla om att initiera gemensamma utbildningsbehov. En fokusgrupp kring invasiva arter är aktiv 
sedan hösten 2019 där man arbetar aktivt med en gemensam kartläggning av dessa, samt gemensam 
utbildning för medarbetare som kommer i kontakt med dessa växter. I denna fokusgrupp ingår deltagare 
från Huge Bostäder, Huddinge Samhällsfastigheter samt från stadsmiljöavdelningen samt natur- och 
klimatavdelningen vid miljö- och bygglovsförvaltningen. 

Önskemål finns kring en fokusgrupp som kan hantera frågor kring grönytefaktor. Landskapsansvarig 
från Huddinge Samhällsfastigheter sammankallar till möte kring detta och chef för parkenheten inom 
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miljö- och bygglovsförvaltningen kontaktar övriga tänkta medarbetare inom kommunen som kan ha 
intresse av att delta i en sådan grupp.

 Storgruppsmöte: 
Två gånger om året genomförs ett storgruppsmöte för att utvärdera och utveckla samarbetet i stort. 
Trädgårdschefen på Huddinge Samhällsfastigheter är sammankallande till nästa möte. 

5.2.2 Gemensamma lokaler i Skogås

Pågående samverkan: 
De utförande delarna inom trädgård från Huge Bostäder och Huddinge Samhällsfastigheter delar i dag 
lokaler samt uppställningsytor (mark) för sina respektive verksamheter inom det geografiska området 
Skogås. Kostnaderna fördelas mellan de två aktörerna.  Det är en välfungerande samverkan som 
eventuellt skulle kunna utvecklas ytterligare genom att se över samordning mot en gemensam 
maskinpark. 

5.2.3 Huddinge Samhällsfastigheter – Lantmäteri samarbetsavtal GIS

Pågående samverkan: 
Huddinge Samhällsfastigheter har, genom en avgift till lantmäteriet, tillgång till och använder samma 
plattform som kommunen upphandlat för Geografiskt informationssystem (GIS). Genom detta kan nu 
Huge Samhällsfastigheter och kommunen dela GIS-baserade uppgifter med varandra. Ett arbete har 
genomförts tillsammans med parkenheten och Huddinge Samhällsfastigheter, där det beslutats om en 
gemensam terminologi och symbolik för olika skötselprodukter inom grönytedriften. Detta gör att 
Huddinge Samhällsfastigheter och parkenhetens  lager för parkskötsel ser lika ut i symbol och 
terminologi.  Detta arbete förenklar vid upphandlingar av externa entreprenörer men även i det interna 
arbetet med drift. Denna samverkan upplevs som mycket positiv och ger stora fördelar. 

5.2.4 Unga för orten

Unga för orten är en sommartrygghetssatsning med fokus på att skapa finare och tryggare områden i 
Flemingsberg, Skogås och Vårby. Unga för orten genomförs varje sommar och går ut på att knappt 200 
tonårsungdomar bosatta i kommunen erbjuds tre veckors feriepraktikmed att fräscha upp och skapa 
trygghet i det egna bostadsområdet.
Unga för orten drivs av föreningen Samverkan Huddinge vars verksamhet finansieras av dess 
medlemmar som består av Huddinge kommun, Huge Bostäder, Huddinge Samhällsfastigheter och ett 
antal privata fastighetsägare.
Kommunen sköter rekrytering och betalar för lönerna till feriepraktikanterna, medan berörda 
fastighetsägare bland föreningens medlemmar organiserar arbetet. Varje fastighetsbolag ansvarar, i 
samverkan, för ett geografiskt område, dessutom bidrar kommunens parkenhet med arbetsuppgifter.
Huge Bostäder ansvarar att samordna arbetet med feriepraktikanterna. 

Arbetet ungdomarna utför, ska lyfta och göra Huddinge till ett tryggare och trevligare område för sina 
invånare. Ungdomarnas arbetsuppgifter är bland annat måleri, rensning av sly, skräpplockning, 
ogräsrensning samt klottersanering. Dessutom genomför ungdomarna trygghetsenkäter bland boende. 
Feriepraktikanterna får även socialisera med jämnåriga och känna sig behövd i sitt område. Unga för 
orten är för många av ungdomarna ett första möte med arbetslivet.
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5.2.5 Samverkan för ett tryggare Huddinge

Huddinge kommun, Polisområde Stockholm Syd och Södertörns brandförsvarsförbund, har upprättat en 
avsiktsförklaring, daterad 2018-12-18, vilken ligger till grund för upprättande av en 
samverkansöverenskommelse bsom närmare reglerar villkor och åtaganden för samverkan i enlighet 
med avsiktsförklaringen. 

Den aktuella samverkansöverenskommelsen gäller för 2019-2020. Under 2020 har arbetet med att ta 
fram en ny överenskommelse för nästkommande två år påbörjats. 

Syftet med samverkan är att parterna utifrån den lokala lägesbilden gemensamt utvecklar och stärker 
arbetet som rör parternas ansvarsområden. Parterna skall skapa och upprätthålla samverkansstrukturer 
samt samordna sina resurser genom att skapa effektiva, samtidiga och enhetliga insatser utifrån 
respektive prioriterat fokusområde för samverkan.
Målet är minskad brottslighet och ökad trygghet (1) i Huddinge kommun, och ett medel för att nå målet 
är samverkan(2).

Denna samverkansöverenskommelse leds av en styrgrupp som består av Huddinge kommuns samtliga 
förvaltningsdirektörer, lokalpolischef samt högsta chef för Södertörns brandförsvarsförbund.

Varje organisation har en till två samordnare som ansvarar för genomförande och uppföljning av de 
beslutade aktiviteterna. Inför att dessa överenskommelser antas och skrivs under görs en 
kommunövergripande lägesbild med data från ett helt år som ligger till grund för prioritering av det 
fortsatta arbetet i Huddinge kommun. Genom åren har alltid tryggheten i den offentliga miljön varit ett 
område som blir tydligt i dessa lägesbilder. 

5.2.5.1 Operativ samverkansgrupp

För det kontinuerliga arbetet utifrån ovan nämnd avsiktsförklaring finns det en operativ 
samverkansgrupp (OSG), bestående av parternas samordnare. I OSG skall representanter från 
kommunens samtliga förvaltningar och bolag finnas representerade.      

OSG träffas varje vecka, där gruppen gemensamt ser över veckans aktuella lägesbild. Det viktiga att 
rapportera är till exempel; skadegörelse, klotter, otrygghetsskapande samling av personer, händelser där 
personal har blivit utsatt i tjänsten, otrygg plats och liknande.

Lägesbilden kompletteras av många utomstående aktörer, till exempel privata bostadsbolag, MTR/SL, 
bussbolag, Högskolorna i kommunen, väktarbolag m.fl. Efter varje möte skapas en lägesbild som 
distribueras till verksamheterna och förtroendevalda.  De får då även en indikation på hur stämningen 
kan vara på olika platser runt om i kommunen.

1 Trygghet definieras i detta sammanhang som individens upplevelse av sin egen säkerhet. 
2 Definition av samverkan; övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett visst syfte 
(Socialstyrelsen). Samverkan innebär att Parterna tillför sina specifika resurser, kompetenser och kunskaper, för att 
man gemensamt ska minska sannolikheten för brott och reducera skadeverkningar (inklusive rädsla) av brott.”(Brå)
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5.2.5.2 Trygghetsdialoger

För att få veta hur Huddinge kommuns invånare upplever det med tryggheten runt omkring i 
kommunen, har det sedan ett par år genomförts trygghetsdialoger. Detta är ett viktigt insamlande, 
framför allt till den stora lägesbild som ligger till grund för vilka aktiviteter som ska ingå i ovan nämnda 
samverkansöverenskommelse under kommande tvåårsperiod.

Tanken med dialogerna är att göra sig tillgänglig för kommunens invånare. Trots att trygghetsdialogen 
pågått några år, är det vissa kommundelar som fått besök flera gånger än andra, men OSG försöker att 
variera sig beroende på årstid/månad för att kunna få en så övergripande bild som möjligt. 
En trygghetsvandring utförs på en förutbestämd plats, som startas med en trygghetsenkät med 
efterföljande protokollerad trygghetbesiktning. Protokollet innehåller en önskelista med åtgärder samt 
vem som är markägare. 

Till trygghetsvandringen bjuds även mark-/fastighetsägare samt representanter från berörda 
förvaltningar in för att kunna ta del av trygghetsvandringen. Ett par veckor efter trygghetsvandringen, 
stängs enkäten och en sammanställning görs.

Det behöver belysas att kommunens säkerhetssamordnare och samordnare för 
samverkansöverenskommelsen saknar budget för genomförande av åtgärder och behöver därför förlita 
sig på att det önskemål/besiktningsanmärkningar som kommer fram i rapporten undanröjs av respektive 
förvaltning, bolag eller fastighetsägare.  

Trafik- och landskapssektionen, inom kommunstyrelsens förvaltning har sedan ett par år fått en pott 
som ska riktas till belysning samt trygghetsskapande åtgärder. 

5.2.6 Gemensam sopsortering

Miljö- och bygglovsförvaltningen, Huge Bostäder och Huddinge Samhällsfastigheter har en gemensam 
sopsortering på Förrådsvägen.

5.2.7 Kommunens praktikplatser

Bolag och förvaltningar har möjlighet att av matchnings- och kompetensenheten inom gymnasie- och 
arbetsmarknadsförvaltningen utifrån en kravprofil, erbjuda praktikplatser för personer som är 
intresserade, lämpliga och i behov av praktisk erfarenhet inom bland annat drift och underhåll av 
utemiljöer.

6 Överlämnande

Projektet är initierat av kommunstyrelsens förvaltning, som är mottagare. En preliminär version av 
slutrapporten överlämnades till beställare den 3 juli 2020. Även den av styrgruppen godkända 
slutversion kommer att tillställas beställaren för vidare hantering. 
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7 Ytterligare utvecklingsinsatser

Ytterligare insatser som bör utvecklas är hur mer samordning inom koncernen kommer att påverka det 
ekonomiska utfallet. 

Investeringsprocessen, gemensam upphandling, samordning av driftpersonal och maskinpark samt drift 
av idrottsanläggningar behöver alla, var för sig, genomlysas ytterligare med syfte att skapa bättre och 
mer kostnadseffektiva arbetssätt.  

8 Utvärdering

Förutom att slutrapporten och resultatet av projektet överlämnas till beställaren för fortsatt hantering 
kommer samverkan i den dagliga driften, erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning tas vidare inom ramen 
för de arbetsgrupper som redovisas i avsnitt 5. I gruppernas arbete ska riktas särskilt fokus på att öka 
effektiviteten.

Som framgår i avsnitt 3 så kan effekterna av de fyra förslag på områden för fortsatt arbete som tas upp i 
avsnitt 5 kunna mätas först något år efter implementeringen, dels i form av hur många 
samverkansaktiviteter som har blivit realiserade, dels effekten av respektive aktivitet utifrån specifika 
mål som tas fram för dessa. Tidpunkten och ansvaret för mätningen av dessa aktiviteter behöver 
tydliggöras senast i samband med beslut om implementeringen.

9 Arbetsmaterial

Mappar:

5.1.1 Drift och underhållsperspektivet i samhällsbyggnadsprocessen

5.1.2 Gemensamma upphandlingar

5.1.3 Samlokalisering av driftpersonal och maskinparker

5.1.4 Drift av idrottsanläggningar

5.2 Pågående samverkan

5.2.5 Samverkan för ett tryggare Huddinge

5.2.7 Kommunens praktikplatser
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Ny ledamot och nya ersättare i bygglovs- och tillsynsnämnden för perioden 
till och med den 31 december 2022 (fyllnadsval)
Seija Gregor (S) Ny ledamot efter Yossi Sigal

Jeanette Dahlgren (S) Ny ersättare efter Seija Gregor

Magnus Nilsson Rosander (L) Ny ersättare efter Jan Forsell

Ny ersättare i grundskolenämnden för perioden till och med den 31 
december 2022 (fyllnadsval)
Pia Berggren (DP) Efter Steven Lowenrud

Ny ledamot och ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden för perioden till 
och med den 31 december 2022 (fyllnadsval)
Robert Forsman (V) Ny ledamot efter Kerstin Medin 

(underförutsättning att Kerstin 
Medin befrias uppdraget)

Linus From (SD) Ny ersättare efter Arnold 
Boström

Ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden för perioden till och med den 31 
december 2022 (fyllnadsval)
Per Öberg (MP) Efter Barbro Lind 

Ny ersättare i socialnämnden för perioden till och med den 31 december 
2022 (fyllnadsval)
Ellen Reuterberg (DP) Efter Coskun Binay

Ny ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för perioden till 
och med den 31 december 2022 (fyllnadsval)
Alexander Lövkvist Trapp (V) Efter Carl Tjernell 

Ny ersättare i styrelsen för Huge Bostäder AB för perioden till och med 
den 31 december 2022 (fyllnadsval)
Staffan Wille Alexander Birksten (S) Efter Johan Hagman

Ny ledamot i styrelsen för Södertörns Energi AB för följande perioder:
 från ordinarie bolagsstämma år 2021 till och med ordinarie 

bolagsstämma år 2022, samt
  från ordinarie bolagsstämma år 2022 till och med ordinarie 

bolagsstämma år 2023
 (fyllnadsval)

Karl Henriksson (KD) Efter Niklas Johansson

Nominering av nämndemän till Södertörns tingsrätt för perioden från och 
med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021
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Olle Oskarsson (C)
Daniel Mahouk (L)
Richard Rönnklint (KD)
Cecilia Nordin (DP)
Patrik Willingstam (DP)
Nicole Ilias (S)
Roger Alis (V)
Roberts Forsman (V)
Hasine Alis (V)
Peter Johansson (MP)
Sara Nordström (MP)
Linus From (SD)
Maria Seldée (M)
Love Bergström (M)
Diana Molinsky (M)
Gunilla Slättås (M)
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Datum Diarienummer
2020-12-14 KS-2020/93.901

HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 huddinge@huddinge.se
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Antonina Fedorova
Antonina.Fedorova@huddinge.se

Kommunfullmäktige

Avsägelser
Yossi Sigal (S) Från uppdraget som ledamot i 

bygglovs- och tillsynsnämnden 
Niklas Johansson (KD) Från uppdraget som ledamot i 

styrelsen för Södertörns Energi 
AB

Jan Hermansson (HP) Från uppdragen som ersättare i 
socialnämnden

Coskun Binay (DP) Från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden

Kerstin Medin (V) Från uppdraget som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden 
(under förutsättning att 
underskriven avsägelse kommer 
in)

Arnold Boström (SD) Från uppdraget som ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden

Jenny Hansson Magnvall (M) Från uppdraget som ersättare i 
gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden

Carl Tjernell (V) Från uppdraget ersättare i 
gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Pia Berkman (KD) Från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige

Barbro Lind (MP) Från uppdraget som ledamot i 
vård- och omsorgsnämnden 

Steven Lowenrud (DP) Från uppdraget som ersättare i 
grundskolenämnden

Malin Augustsson (V) Från uppdraget som ersättare i 
klimat- och stadsmiljönämnden 
((under förutsättning att 
underskriven avsägelse kommer 
in)
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Datum Diarienummer
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Fyllnadsval och nomineringar
Ny ledamot och nya ersättare i bygglovs- och tillsynsnämnden för perioden 
till och med den 31 december 2022 (fyllnadsval)
Seija Gregor (S) Ny ledamot efter Yossi Sigal

Jeanette Dahlgren (S) Ny ersättare efter Seija Gregor

Magnus Nilsson Rosander (L) Ny ersättare efter Jan Forsell

Ny ersättare i grundskolenämnden för perioden till och med den 31 
december 2022 (fyllnadsval)
Pia Berggren (DP) Efter Steven Lowenrud

Ny ledamot och ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden för perioden till 
och med den 31 december 2022 (fyllnadsval)
Robert Forsman (V) Ny ledamot efter Kerstin Medin 

(underförutsättning att Kerstin 
Medin befrias uppdraget)

Linus From (SD) Ny ersättare efter Arnold 
Boström

Ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden för perioden till och med den 31 
december 2022 (fyllnadsval)
Per Öberg (MP) Efter Barbro Lind 

Ny ersättare i socialnämnden för perioden till och med den 31 december 
2022 (fyllnadsval)
Ellen Reuterberg (DP) Efter Coskun Binay

Ny ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för perioden till 
och med den 31 december 2022 (fyllnadsval)
Alexander Lövkvist Trapp (V) Efter Carl Tjernell 

Ny ersättare i styrelsen för Huge Bostäder AB för perioden till och med 
den 31 december 2022 (fyllnadsval)
Staffan Wille Alexander Birksten (S) Efter Johan Hagman

Ny ledamot i styrelsen för Södertörns Energi AB för följande perioder:
 från ordinarie bolagsstämma år 2021 till och med ordinarie 

bolagsstämma år 2022, samt
  från ordinarie bolagsstämma år 2022 till och med ordinarie 

bolagsstämma år 2023
 (fyllnadsval)

Karl Henriksson (KD) Efter Niklas Johansson

Nominering av nämndemän till Södertörns tingsrätt för perioden från och 
med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021
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Olle Oskarsson (C)
Daniel Mahouk (L)
Richard Rönnklint (KD)
Cecilia Nordin (DP)
Patrik Willingstam (DP)
Nicole Ilias (S)
Roger Alis (V)
Roberts Forsman (V)
Hasine Alis (V)
Peter Johansson (MP)
Sara Nordström (MP)
Linus From (SD)
Maria Seldée (M)
Love Bergström (M)
Diana Molinsky (M)
Gunilla Slättås (M)



PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsen 2 december 2020 § 24

Diarienummer KS-2015/2108.119

Inför en kostpolicy i Huddinge kommun - svar på motion 
väckt av Sara Heelge Vikmång (S), Yosef Sigal (S) och Sara 
Holmgren (S)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

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.

Sammanfattning
Sara Helge Vikmång, Yosef Sigal och Sara Holmgren (samtliga S) inkom den 2 
november 2015 med en motion om att Huddinge kommun inför en kostpolicy som 
syftar till att vägleda och kvalitetssäkra kommunens måltidsverksamhet.
 
Motionen har remitterats till förskolenämnden, grundskolenämnden, före detta 
gymnasienämnden, socialnämnden och före detta äldreomsorgsnämnden.
 
Remissinstanserna, liksom kommunstyrelsens förvaltning, ser i grunden positivt på 
förslagen i motionen. En policy som beskriver och tydliggör hur verksamheterna ska 
arbeta med kosten blir en tydlig vägledning i det dagliga arbetet med att säkerställa 
och bidra till en kvalitetssäkring av kosten i kommunens verksamheter.
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen 
bifalls. Vidare föreslås att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att, i samråd 
med barn- och utbildningsförvaltningen, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen 
och socialförvaltningen, ta fram ett förslag till kostpolicy för Huddinge kommun.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S), som yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad.



PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN

Propositioner
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag, och finner härvid att så är fallet. 

Beslutet ska skickas till
Remissinstanserna



PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 november 2020 § 13

Diarienummer KS-2015/2108.119

Inför en kostpolicy i Huddinge kommun - svar på motion 
väckt av Sara Heelge Vikmång (S), Yosef Sigal (S) och Sara 
Holmgren (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

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.

Sammanfattning
Sara Helge Vikmång, Yosef Sigal och Sara Holmgren (samtliga S) inkom den 2 
november 2015 med en motion om att Huddinge kommun inför en kostpolicy som 
syftar till att vägleda och kvalitetssäkra kommunens måltidsverksamhet.
 
Motionen har remitterats till förskolenämnden, grundskolenämnden, före detta 
gymnasienämnden, socialnämnden och före detta äldreomsorgsnämnden.
 
Remissinstanserna, liksom kommunstyrelsens förvaltning, ser i grunden positivt på 
förslagen i motionen. En policy som beskriver och tydliggör hur verksamheterna ska 
arbeta med kosten blir en tydlig vägledning i det dagliga arbetet med att säkerställa 
och bidra till en kvalitetssäkring av kosten i kommunens verksamheter.
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen 
bifalls. Vidare föreslås att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att, i samråd 
med barn- och utbildningsförvaltningen, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen 
och socialförvaltningen, ta fram ett förslag till kostpolicy för Huddinge kommun.



PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 november 2020 § 13

Diarienummer KS-2015/2108.119

Överläggning
I ärendet yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S).
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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Datum Diarienummer
2020-10-21 KS-2015/2108.119

HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 huddinge@huddinge.se
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Maria Sundblad
Maria.sundblad@huddinge.se

Kommunstyrelsen 

Inför en kostpolicy i Huddinge kommun – svar på motion väckt 
av Sara Heelge Vikmång (S), Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren 
(S)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Kommunstyrelsens beslut
2. 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. 

Sammanfattning
Sara Helge Vikmång, Yosef Sigal och Sara Holmgren (samtliga S) inkom den 2 
november 2015 med en motion om att Huddinge kommun inför en kostpolicy som 
syftar till att vägleda och kvalitetssäkra kommunens måltidsverksamhet. 
Motionen har remitterats till förskolenämnden, grundskolenämnden, före detta 
gymnasienämnden, socialnämnden och före detta äldreomsorgsnämnden.
Remissinstanserna, liksom kommunstyrelsens förvaltning, ser i grunden positivt 
på förslagen i motionen. En policy som beskriver och tydliggör hur 
verksamheterna ska arbeta med kosten blir en tydlig vägledning i det dagliga 
arbetet med att säkerställa och bidra till en kvalitetssäkring av kosten i 
kommunens verksamheter.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelsens förvaltning att 
motionen bifalls. Vidare föreslås att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag 
att, i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen, gymnasie- och 
arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen, ta fram ett förslag till 
kostpolicy för Huddinge kommun. 



TJÄNSTEUTLÅTANDE
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

2 (4)

Datum Diarienummer
2020-10-21 KS-2015/2108.119

Beskrivning av ärendet
Sara Helge Vikmång, Yosef Sigal och Sara Holmgren (samtliga S) inkom den 2 
november 2015 med en motion om att Huddinge kommun inför en kostpolicy som 
syftar till att vägleda och kvalitetssäkra kommunens måltidsverksamhet. 
Kostpolicyn föreslås utgå från forskning, invånarnas hälsa, välbefinnande och 
valfrihet (bilaga 1).
I motionen framhålls att alla ska kunna känna trygghet i att den mat som serveras i 
Huddinge kommuns verksamheter tillagas med omtanke och att den håller hög 
kvalitet samtidigt som den har ett bra näringsinnehåll. Studier visar att bra 
matvanor har betydelse för inlärning, koncentration och välbefinnande. Det är 
därför viktigt att det erbjuds näringsriktig mat i kommunens verksamheter, inte 
minst inom förskola och skola.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

 Att det införs en kostpolicy i Huddinge kommun som syftar till att vägleda 
och kvalitetssäkra kommunens måltidsverksamhet.

 Att kostpolicyn utgår från forskning, invånarnas hälsa, välbefinnande och 
valfrihet.

Motionen har remitterats till förskolenämnden, grundskolenämnden, före detta 
gymnasienämnden, socialnämnden och före detta äldreomsorgsnämnden.

Remissinstansernas synpunkter

Förskolenämnden, grundskolenämnden och före detta gymnasienämnden
Nämnderna framhåller att måltiderna i skolan ska ge alla elever möjlighet till bra 
matvanor och att detta är en viktig del av folkhälsoarbetet. Måltidernas 
utformning och innehåll har inte bara betydelse för hälsa och bra matvanor, utan 
är också en förutsättning för trivsel och lärande (bilaga 2,3 och 4).
De menyer som arbetas fram för frukost, lunch och mellanmål i kommunens 
förskolor och skolor har sin utgångspunkt i Livsmedelsverkets råd ”Bra mat i 
skolan” för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem samt ”Bra 
mat i förskola” för förskola och familjedaghem. Livsmedelsverkets råd baseras i 
sin tur på de nordiska näringsrekommendationerna. Menyerna näringsberäknas för 
att säkerställa att de innehåller en bra sammansättning av näringsämnen samt 
vitaminer och mineraler utifrån gällande näringsrekommendationer.
Förskolan tillhandahåller idag specialkost av mediciniska skäl och även av etiska 
och religiösa skäl. Däremot skulle valfrihet för vårdnadshavare avseende val av 
livsmedel och måltider kräva att mer resurser tillförs i form av pedagoger och 
måltidspersonal.
Inom grundskolan och gymnasieskolan finns en möjlighet till valfrihet genom att 
erbjuda fler rätter och olika tillbehör. Olika typer av kök, lokaler, utrustning, 
utrymme i matsal och serveringsdiskar ger dock olika förutsättningar. Skolor 
erbjuder vegetariska alternativ, vilket är ett sätt att ge valfrihet och arbeta mot mer 
hållbara måltider.
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Socialnämnden och före detta äldreomsorgsnämnden
De båda nämnderna ställer sig positiva till förslaget om en kostpolicy grundad i 
forskning och anger att mat och måltider är en viktig del av verksamheten för 
brukarna (bilaga 5 och 6). 
Äldreomsorgen har tidigare gjort en kartläggning av måltidsmiljön. Observationer 
kring mat och måltider har gjorts på alla särskilda boenden och utifrån framtagna 
rapporter pågår fortlöpande förbättringsarbete i form av kompetenshöjande 
insatser, nära samarbete med köken samt ett arbetssätt där den boende sätts i 
centrum.
Alla som serveras mat och måltider inom äldreomsorgen i Huddinge kommun ska 
erbjudas individanpassad mat och måltider som motsvarar gällande riktlinjer 
utifrån de svenska näringsrekommendationerna, de nordiska 
näringsrekommendationerna samt Livsmedelsverkets rekommendationer. Vidare 
framhålls att mat är viktigt ur ett hälsoperspektiv och ett viktigt redskap för att 
bevara hälsa, förebygga sjukdomar och som behandling av sjukdomar. 
Individuella behov utifrån mediciniskt, etiskt, kulturella och religiösa skäl 
tillgodoses på bästa sätt. 

De nordiska näringsrekommendationerna och vägledning för bra 
måltider i förskola, skola och äldreomsorg
I de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) beskrivs de matvanor som 
är bra för hälsan på både kort och lång sikt. Rekommendationerna har antagits 
som de officiella rekommendationer som används i Sverige.
Livsmedelsverkets har även tagit fram ”Bra måltider i förskolan”, ”Bra måltider i 
skolan” och ”Bra måltider i äldreomsorgen”. Råden grundas på vetenskap och 
beprövad erfarenhet. De är avsedda som övergripande vägledning, stöd och 
förslag till hur man kan arbeta för att skapa matglädje och främja hållbara 
matvanor inom förskola, skola och äldreomsorg.
Som stöd i arbetet med att sätta upp mål för och följa upp måltidernas kvalitet i 
vård, skola och omsorg har Livsmedelsverket tagit fram Måltidsmodellen. 
Måltidsmodellen ger ett helhetsperspektiv på bra måltider och kan användas vid 
planering och uppföljning av den offentliga måltidsverksamheten. Modellen 
består av de sex olika områdena säkra, näringsriktiga, hållbara, trivsamma, 
integrerade och goda måltider, som alla är viktiga för att de offentliga måltiderna 
ska skapa matglädje och bidra till hållbar utveckling. 

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelsens förvaltning ser i grunden positivt på förslagen i motionen. En 
policy som beskriver och tydliggör hur verksamheterna ska arbeta med kosten blir 
en tydlig vägledning i det dagliga arbetet med att säkerställa och bidra till en 
kvalitetssäkring av kosten i kommunens verksamheter.
Livsmedelsverket gjorde under 2018 en kartläggning av offentliga måltider i 
kommunalt driven verksamhet, framförallt i förskola, skola och inom 
äldreomsorgen. Resultaten visar på en positiv utveckling i stort och att mat och 
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måltider har hamnat högt upp på kommunernas agendor. Omkring åtta av tio 
kommuner hade 2018 en politiskt beslutad kostpolicy eller motsvarande, som 
beskriver hur måltiderna ska utformas och tas tillvara. Policyn inkluderar nästan 
alltid en hänvisning till Livsmedelsverkets råd för måltider i förskola, skola 
respektive äldreomsorg.
Likt remissinstanserna anser kommunstyrelsens förvaltning att utgångspunkten 
vid ett framtagande av en kostpolicy ska utgå från de nordiska 
näringsrekommendationerna tillsammans med Livsmedelsverkets råd inom 
området, som i sin tur grundar sig på tillgänglig forskning. De måltider som 
serveras idag i kommunens verksamheter följer dessa rekommendationer och råd. 
Därtill kan konstateras att det finns flera mål uppsatta för Huddinge kommun som 
berör kosten, som även de skulle kunna ingå i en kostpolicy. På så sätt 
tillhandahålls ett samlat styrdokument som tydliggör kommunens hållning kring 
kost och måltider i de egna verksamheterna. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelsens förvaltning att 
motionen bifalls. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att, i samråd med 
kostcheferna på barn- och utbildningsförvaltningen, gymnasie- och 
arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen, ta fram ett förslag till 
kostpolicy för Huddinge kommun. Utgångspunkten för policyn ska vara de 
nordiska näringsrekommendationerna samt Livsmedelsverkets råd inom området.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Framtagande och implementering av en kostpolicy görs inom ramen för ordinarie 
budget. Förslaget till beslut innebär inte några juridiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Patrik Forshage
Biträdande kommundirektör

Bilagor
Bilaga 1. Inför en kostpolicy i Huddinge kommun – motion väckt av Sara Helge 

Vikmång, Yosef Sigal och Sara Holmgren (samtliga S)
Bilaga 2. Remissvar från förskolenämnden
Bilaga 3. Remissvar från grundskolenämnden
Bilaga 4. Remissvar från före detta gymnasienämnden
Bilaga 5. Remissvar från socialnämnden
Bilaga 6. Remissvar från före detta äldreomsorgsnämnden

Beslutet ska skickas till
Remissinstanserna







PROTOKOLLSUTDRAGFÖRSKOLENÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Förskolenämnden 14 april 2016 § 13

Diarienummer FSN-2015/973.622

Inför en kostpolicy i Huddinge kommun – motion  väckt av 
Sara Heelge Vikmång (S), Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren 
(S)

Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter i ärendet och överlämnar 
tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
En motion har inkommit om att införa en kostpolicy i Huddinge kommun som syftar 
till att vägleda och kvalitetssäkra kommunens måltidsverksamhet. Motionärerna anför 
också att kostpolicyn ska utgå ifrån forskning, invånarnas hälsa, välbefinnande och 
valfrihet.

Förvaltningen ställer sig inte negativt till en kostpolicy men vill lyfta fram att det 
redan finns ett tydligt uppdrag för kostverksamheten i Huddinge kommun genom Mål 
och budget 2016. Om en kostpolicy för Huddinge kommun ska tas fram är det viktigt 
att de nordiska näringsrekommendationerna, som baserar sig på forskning, ska vara 
utgångspunkten och Livsmedelsverket råd vägledande i att erbjuda näringsriktiga 
måltider. Livsmedelslagstiftningen ska uppfyllas i alla verksamheter så att måltiderna 
serveras på ett säkert sätt. Därutöver är det av stor vikt att gränsdragningen är tydlig 
var ansvaret ligger för uppföljning och uppdatering av en eventuell kostpolicy.

Beslutet delges
Kommunstyrelsen
Akten



TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM DIARIENR SIDA

BARN- OCH 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

2015-12-22 FSN-2015/973.622 1 (3)

HANDLÄGGARE
Wensing Stjerngren, Annika
08-535 363 27
Annika.Wensing-Stjerngren@huddinge.se

Förskolenämnden

POSTADRESS

Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

BESÖKSADRESS

Gymnasietorget 1
TELEFON (VX) OCH FAX

08-535 300 00
08-535 360 02

E-POST OCH WEBB

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se

Inför en kostpolicy i Huddinge kommun - motion väckt 
av Sara Heelge Vikmång (S), Yosef Sigal (S) och Sara 
Holmgren (S)
Förslag till beslut
Förskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter i ärendet och 
överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
En motion har inkommit om att införa en kostpolicy i Huddinge kommun 
som syftar till att vägleda och kvalitetssäkra kommunens måltidsverksamhet. 
Motionärerna anför också att kostpolicyn ska utgå ifrån forskning, invånarnas 
hälsa, välbefinnande och valfrihet.

Förvaltningen ställer sig inte negativt till en kostpolicy men vill lyfta fram att 
det redan finns ett tydligt uppdrag för kostverksamheten i Huddinge kommun 
genom Mål och budget 2016. Om en kostpolicy för Huddinge kommun ska 
tas fram är det viktigt att de nordiska näringsrekommendationerna, som 
baserar sig på forskning, ska vara utgångspunkten och Livsmedelsverket råd 
vägledande i att erbjuda näringsriktiga måltider. Livsmedelslagstiftningen ska 
uppfyllas i alla verksamheter så att måltiderna serveras på ett säkert sätt. 
Därutöver är det av stor vikt att gränsdragningen är tydlig var ansvaret ligger 
för uppföljning och uppdatering av en eventuell kostpolicy.

Beskrivning av ärendet
Sara Heelge Vikman (S), Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S) har väckt en 
motion till kommunfullmäktige med förslag om

att det införas en kostpolicy i Huddinge kommunen som syftar till att vägleda 
och kvalitetssäkra kommunens måltidsverksamhet samt

att kostpolicyn utgår ifrån forskning, invånarnas hälsa, välbefinnande och 
valfrihet.
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Förvaltningens synpunkter
Måltiderna i förskolan ska ge alla barn möjlighet till bra matvanor och är en 
viktig del av folkhälsoarbetet. Måltidernas utformning och innehåll har 
betydelse för hälsan och bra matvanor, samt är en av förutsättning för trivsel 
och lärande. Förskolan har möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt 
främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos barn. Varierade och 
näringsriktiga måltider under trivsamma former där barn och vuxna äter 
tillsammans ger personalen möjlighet att förmedla goda kostvanor.

I livsmedelsverkets råd ”Bra mat i förskola” för förskola och familjedaghem 
finns en modell som består av sex olika områden som alla är viktiga för en 
bra måltidskvalité. Dessa områden är att måltiden ska vara god, integrerad, 
trivsam, hållbar, näringsriktig och säker. De delar som omfattas av krav i 
lagstiftning är att måltiderna ska vara näringsriktiga och säkra. Enligt 
skollagen ska förskolan stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda 
barnen en trygg omsorg och i begreppet omsorg ingår även att barnen 
serveras varierade och näringsriktiga måltider. 

De menyer som arbetas fram både för frukost, lunch och mellanmål för våra 
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har sin utgångspunkt i 
Livsmedelsverkets råd ”Bra mat i skolan” för förskoleklass, grundskola, 
gymnasieskola och fritidshem och ”Bra mat i förskola” för förskola och 
familjedaghem. Livsmedelsverkets råd baserar sig i sin tur på de nordiska 
näringsrekommendationerna. Menyerna näringsberäknas för att säkerställa att 
de innehåller en bra sammansättning av näringsämnen samt vitaminer och 
mineraler utifrån de gällande näringsrekommendationerna.

De nordiska näringsrekommendationerna (NNR) 2012 är de officiella 
rekommendationerna som används i Sverige. Över hundra forskare och 
experter har arbetat med den senaste revideringen av NNR, som är den femte 
upplagan. De har gått igenom ett stort antal vetenskapliga studier och 
översikter som har publicerats mellan 2000-2012 och tittat på hur olika 
näringsämnen, livsmedel och kostmönster kan kopplas till olika hälsoeffekter. 

I Mål och budget 2016, samt tidigare dokument, finns flera delar som gäller 
måltiderna i Huddinge kommun som kan ingå i en kostpolicy. Dessa är att 
Huddinge kommuns verksamheter ska erbjuda god mat i trevliga och lugna 
miljöer, erbjuda god, näringsriktig mat med färre tillsatser inom alla 
verksamheter där måltider serveras och att ekologisk mat i ökad utsträckning 
serveras i kommunens verksamheter med ambitionen att nå en andel om 50 
procent. De upphandlingar och avtal som kommunen genomfört och tecknat 
ska också följas.
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Förvaltningen ställer sig inte negativt till en kostpolicy men vill lyfta fram att 
det redan finns ett tydligt uppdrag för kostverksamheten i Huddinge kommun 
genom Mål och budget 2016. Om en kostpolicy för Huddinge kommun ska 
tas fram är det viktigt att de nordiska näringsrekommendationerna, som 
baserar sig på forskning, ska vara utgångspunkten och Livsmedelsverket råd 
vägledande i att erbjuda näringsriktiga måltider. Livsmedelslagstiftningen ska 
uppfyllas i alla verksamheter så att måltiderna serveras på ett säkert sätt. 
Därutöver är det av stor vikt att gränsdragningen är tydlig var ansvaret ligger 
för uppföljning och uppdatering av en eventuell kostpolicy.

Förvaltningen ser svårigheter med att erbjuda ytterligare valfrihet för 
föräldrar/vårdnadshavare i val av livsmedel och måltider. Valfrihet för 
föräldrar/vårdnadshavare i detta avseende skulle innebära att mer resurser 
skulle behövas till förskolan i form av pedagoger och måltidspersonal. 
Förskolans uppdrag är att servera varierade och näringsriktiga måltider jämt 
fördelade över dagen enligt de allmänna råd som finns för förskolan. 
Förskolan ska tillhandahålla specialkost till de barn som av medicinska skäl, 
till exempel allergier och intoleranser, behöver annan mat. Idag tillhandahålls 
även specialkost av etiska och religiösa skäl, till exempel vegetarisk mat. 

Jukka Kuusisto
Utbildningsdirektör

 
 

Pirjo Dahlgren Jespersson
Ekonomichef 

Bilagor
Remisshandlingar den 10 december 2015 

Beslutet delges
Kommunstyrelsen
Akten



PROTOKOLLSUTDRAGGRUNDSKOLENÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Grundskolenämnden 12 april 2016 § 16

Diarienummer GSN-2015/1627.622

Inför en kostpolicy i Huddinge kommun - motion väckt av 
Sara Heelge Vikmång (S), Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren 
(S)

Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter i ärendet och överlämnar 
tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
En motion har inkommit om att införa en kostpolicy i Huddinge kommun som syftar 
till att vägleda och kvalitetssäkra kommunens måltidsverksamhet. Motionärerna anför 
också att kostpolicyn ska utgå ifrån forskning, invånarnas hälsa, välbefinnande och 
valfrihet.
Förvaltningen ställer sig inte negativt till en kostpolicy men vill lyfta fram att det 
redan finns ett tydligt uppdrag för kostverksamheten i Huddinge kommun genom Mål 
och budget 2016. Om en kostpolicy för Huddinge kommun ska tas fram är det viktigt 
att de nordiska näringsrekommendationerna, som baserar sig på forskning, ska vara 
utgångspunkten och Livsmedelsverket råd vägledande i att erbjuda näringsriktiga 
måltider. Livsmedelslagstiftningen ska uppfyllas i alla verksamheter så att måltiderna 
serveras på ett säkert sätt. Därutöver är det av stor vikt att gränsdragningen är tydlig 
var ansvaret ligger för uppföljning och uppdatering av en eventuell kostpolicy.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M), Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung 
(MP) och Helena Perkkalainen (V).

Yrkanden
Jelena Drenjanin (M): Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Sara Heelge Vikmång (S) Birgitta Ljung (MP) och Helena Perkkalainen (V): 
Nämnden beslutar att tillstyrka motionen.

Propositioner
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag.

Reservationer
Sara Heelge Vikmång (S), Jan Nordström (S), Margareta Lydén-Lövkvist (S), 
Birgitta Ljung (MP) och Helena Perkkalainen (V) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.



PROTOKOLLSUTDRAGGRUNDSKOLENÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Grundskolenämnden 12 april 2016 § 16 forts.

Diarienummer GSN-2015/1627.622

Beslutet delges
Kommunstyrelsen
Akten



TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM DIARIENR SIDA

BARN- OCH 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

2016-02-18 GSN-2015/1627.622 1 (3)

HANDLÄGGARE
Wensing Stjerngren, Annika
08-535 363 27
Annika.Wensing-Stjerngren@huddinge.se

Grundskolenämnden

POSTADRESS

Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

BESÖKSADRESS

Gymnasietorget 1
TELEFON (VX) OCH FAX

08-535 300 00
08-535 360 02

E-POST OCH WEBB

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se

Inför en kostpolicy i Huddinge kommun - motion väckt 
av Sara Heelge Vikmång (S), Yosef Sigal (S) och Sara 
Holmgren (S)
Förslag till beslut
Grundskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter i ärendet och 
överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
En motion har inkommit om att införa en kostpolicy i Huddinge kommun 
som syftar till att vägleda och kvalitetssäkra kommunens måltidsverksamhet. 
Motionärerna anför också att kostpolicyn ska utgå ifrån forskning, invånarnas 
hälsa, välbefinnande och valfrihet.

Förvaltningen ställer sig inte negativt till en kostpolicy men vill lyfta fram att 
det redan finns ett tydligt uppdrag för kostverksamheten i Huddinge kommun 
genom Mål och budget 2016. Om en kostpolicy för Huddinge kommun ska 
tas fram är det viktigt att de nordiska näringsrekommendationerna, som 
baserar sig på forskning, ska vara utgångspunkten och Livsmedelsverket råd 
vägledande i att erbjuda näringsriktiga måltider. Livsmedelslagstiftningen ska 
uppfyllas i alla verksamheter så att måltiderna serveras på ett säkert sätt. 
Därutöver är det av stor vikt att gränsdragningen är tydlig var ansvaret ligger 
för uppföljning och uppdatering av en eventuell kostpolicy.

Beskrivning av ärendet
Sara Heelge Vikman (S), Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S) har väckt en 
motion till kommunfullmäktige med förslag om

att det införas en kostpolicy i Huddinge kommunen som syftar till att vägleda 
och kvalitetssäkra kommunens måltidsverksamhet samt

att kostpolicyn utgår ifrån forskning, invånarnas hälsa, välbefinnande och 
valfrihet.
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Förvaltningens synpunkter
Måltiderna i skolan ska ge alla elever möjlighet till bra matvanor och är en 
viktig del av folkhälsoarbetet. Måltidernas utformning och innehåll har inte 
bara betydelse för hälsa och bra matvanor, utan är också en förutsättning för 
trivsel och lärande. I livsmedelsverkets råd ”Bra mat i skolan” för 
förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem finns en modell som 
består av sex olika områden som alla är viktiga för en bra måltidskvalité. 
Dessa områden är att måltiden ska vara god, integrerad, trivsam, hållbar, 
näringsriktig och säker. De delar som omfattas av krav i lagstiftning är att 
skolmåltiden ska vara näringsriktig och säker.

De menyer som arbetas fram både för frukost, lunch och mellanmål för våra 
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har sin utgångspunkt i 
Livsmedelsverkets råd ”Bra mat i skolan” för förskoleklass, grundskola, 
gymnasieskola och fritidshem och ”Bra mat i förskola” för förskola och 
familjedaghem. Livsmedelsverkets råd baserar sig i sin tur på de nordiska 
näringsrekommendationerna. Menyerna näringsberäknas för att säkerställa att 
de innehåller en bra sammansättning av näringsämnen samt vitaminer och 
mineraler utifrån de gällande näringsrekommendationerna.

De nordiska näringsrekommendationerna (NNR) 2012 är de officiella 
rekommendationerna som används i Sverige. Över hundra forskare och 
experter har arbetat med den senaste revideringen av NNR, som är den femte 
upplagan. De har gått igenom ett stort antal vetenskapliga studier och 
översikter som har publicerats mellan 2000-2012 och tittat på hur olika 
näringsämnen, livsmedel och kostmönster kan kopplas till olika hälsoeffekter. 

I Mål och budget 2016, samt tidigare dokument, finns flera delar som gäller 
måltiderna i Huddinge kommun som kan ingå i en kostpolicy. Dessa är att 
Huddinge kommuns verksamheter ska erbjuda god mat i trevliga och lugna 
miljöer, erbjuda god, näringsriktig mat med färre tillsatser inom alla 
verksamheter där måltider serveras och att ekologisk mat i ökad utsträckning 
serveras i kommunens verksamheter med ambitionen att nå en andel om 50 
procent. De upphandlingar och avtal som kommunen genomfört och tecknat 
ska också följas.

Förvaltningen ställer sig inte negativt till en kostpolicy men vill lyfta fram att 
det redan finns ett tydligt uppdrag för kostverksamheten i Huddinge kommun 
genom Mål och budget 2016. Om en kostpolicy för Huddinge kommun ska 
tas fram är det viktigt att de nordiska näringsrekommendationerna, som 
baserar sig på forskning, ska vara utgångspunkten och Livsmedelsverket råd 
vägledande i att erbjuda näringsriktiga måltider. Livsmedelslagstiftningen ska 
uppfyllas i alla verksamheter så att måltiderna serveras på ett säkert sätt. 
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Därutöver är det av stor vikt att gränsdragningen är tydlig var ansvaret ligger 
för uppföljning och uppdatering av en eventuell kostpolicy.

Inom grundskolan finns en möjlighet att erbjuda valfrihet genom att erbjuda 
fler rätter och olika tillbehör. Olika typer av kök, lokaler, utrustning, utrymme 
i matsal och i serveringsdiskar ger dock olika förutsättningar. Många skolor 
erbjuder ett vegetariskt alternativ till alla vilket är ett sätt att ge valfrihet och 
arbeta mot mer hållbara måltider.

Jukka Kuusisto
Utbildningsdirektör

 
 

Pirjo Dahlgren Jespersson
Ekonomichef

Bilagor
Remisshandlingar den 10 december 2015

Beslutet delges
Kommunstyrelsen
Akten



PROTOKOLLSUTDRAGGYMNASIENÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Gymnasienämnden 13 april 2016 § 8

Diarienummer GN-2015/560.622

Inför en kostpolicy i Huddinge kommun – motion väckt av 
Sara Heelge Vikmång (S), Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren 
(S)
Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner förvaltningens synpunkter i ärendet och överlämnar 
tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
En motion har inkommit om att införa en kostpolicy i Huddinge kommun som syftar 
till att vägleda och kvalitetssäkra kommunens måltidsverksamhet. Motionärerna anför 
också att kostpolicyn ska utgå ifrån forskning, invånarnas hälsa, välbefinnande och 
valfrihet.

Förvaltningen ställer sig inte negativt till en kostpolicy men vill lyfta fram att det 
redan finns ett tydligt uppdrag för kostverksamheten i Huddinge kommun genom Mål 
och budget 2016. Om en kostpolicy för Huddinge kommun ska tas fram är det viktigt 
att de nordiska näringsrekommendationerna, som baserar sig på forskning, ska vara 
utgångspunkten och Livsmedelsverket råd vägledande i att erbjuda näringsriktiga 
måltider. Livsmedelslagstiftningen ska uppfyllas i alla verksamheter så att måltiderna 
serveras på ett säkert sätt. Därutöver är det av stor vikt att gränsdragningen är tydlig 
var ansvaret ligger för uppföljning och uppdatering av en eventuell kostpolicy.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Christina Eklund (M), Lisa Alexandersson (C), utbildningsdirektör 
Jukka Kuusisto, Jolanta Szutkiewicz (DP), Michaela Lööf (S), Martin Nigals (SD), 
Sara Holmgren (S) och Thomas Strandquist (V).

Yrkanden
Christina Eklund (M): nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
Sara Holmgren (S): nämnden beslutar bifalla motionen

Propositioner
Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med förvaltningens förslag.

Reservationer
Michaela Lööf (S), Göran Hallberg (S), Lena Berg (S) och Sara Holmgren (S) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutet delges
Kommunstyrelsen
Akten



PROTOKOLLSUTDRAGGYMNASIENÄMNDEN
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HANDLÄGGARE
Wensing Stjerngren, Annika
08-535 363 27
Annika.Wensing-Stjerngren@huddinge.se

Gymnasienämnden

POSTADRESS

Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

BESÖKSADRESS

Gymnasietorget 1
TELEFON (VX) OCH FAX

08-535 300 00
08-535 360 02

E-POST OCH WEBB

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se

Inför en kostpolicy i Huddinge kommun - motion väckt 
av Sara Heelge Vikmång (S), Yosef Sigal (S) och Sara 
Holmgren (S)
Förslag till beslut
Gymnasienämnden godkänner förvaltningens synpunkter i ärendet och 
överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
En motion har inkommit om att införa en kostpolicy i Huddinge kommun 
som syftar till att vägleda och kvalitetssäkra kommunens måltidsverksamhet. 
Motionärerna anför också att kostpolicyn ska utgå ifrån forskning, invånarnas 
hälsa, välbefinnande och valfrihet.

Förvaltningen ställer sig inte negativt till en kostpolicy men vill lyfta fram att 
det redan finns ett tydligt uppdrag för kostverksamheten i Huddinge kommun 
genom Mål och budget 2016. Om en kostpolicy för Huddinge kommun ska 
tas fram är det viktigt att de nordiska näringsrekommendationerna, som 
baserar sig på forskning, ska vara utgångspunkten och Livsmedelsverket råd 
vägledande i att erbjuda näringsriktiga måltider. Livsmedelslagstiftningen ska 
uppfyllas i alla verksamheter så att måltiderna serveras på ett säkert sätt. 
Därutöver är det av stor vikt att gränsdragningen är tydlig var ansvaret ligger 
för uppföljning och uppdatering av en eventuell kostpolicy.

Beskrivning av ärendet
Sara Heelge Vikman (S), Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S) har väckt en 
motion till kommunfullmäktige med förslag om

att det införs en kostpolicy i Huddinge kommun som syftar till att vägleda och 
kvalitetsäkra kommunens måltidsverksamhet

att kostpolicyn utgår ifrån forskning, invånarnas hälsa, välbefinnande och 
valfrihet
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Förvaltningens synpunkter
Måltiderna i gymnasieskolan ska ge elever möjlighet till bra matvanor och är 
en viktig del av folkhälsoarbetet. Måltidernas utformning och innehåll har 
inte bara betydelse för hälsa och bra matvanor, utan är också en av 
förutsättning för trivsel och lärande. I livsmedelsverkets råd ”Bra mat i 
skolan” för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem finns en 
modell som består av sex olika områden som alla är viktiga för en bra 
måltidskvalité. Dessa områden är att måltiden ska vara god, integrerad, 
trivsam, hållbar, näringsriktig och säker. De delar som omfattas av krav i 
lagstiftning inom gymnasieskolan är att skolmåltiden ska vara säker ur ett ur 
ett hygieniskt perspektiv. I de kommunala gymnasieskolorna i Huddinge 
kommun erbjuds kostnadsfri lunch till alla elever. Inom gymnasieskolan finns 
inga lagliga förpliktelser på gymnasieskolorna om att skolmaten ska vara 
kostnadsfri vilket det finns inom grundskolan där skolmaten ska vara 
kostnadsfri enligt lag.

De menyer som arbetas fram både för frukost, lunch och mellanmål för våra 
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har sin utgångspunkt i 
Livsmedelsverkets råd ”Bra mat i skolan” för förskoleklass, grundskola, 
gymnasieskola och fritidshem och ”Bra mat i förskola” för förskola och 
familjedaghem. Livsmedelsverkets råd baserar sig i sin tur på de nordiska 
näringsrekommendationerna. Menyerna näringsberäknas för att säkerställa att 
de innehåller en bra sammansättning av näringsämnen samt vitaminer och 
mineraler utifrån de gällande näringsrekommendationerna.

De nordiska näringsrekommendationerna (NNR) 2012 är de officiella 
rekommendationerna som används i Sverige. Över hundra forskare och 
experter har arbetat med den senaste revideringen av NNR, som är den femte 
upplagan. De har gått igenom ett stort antal vetenskapliga studier och 
översikter som har publicerats mellan 2000-2012 och tittat på hur olika 
näringsämnen, livsmedel och kostmönster kan kopplas till olika hälsoeffekter. 

I Mål och budget 2016, samt tidigare dokument, finns flera delar som gäller 
måltiderna i Huddinge kommun som kan ingå i en kostpolicy. Dessa är att 
Huddinge kommuns verksamheter ska erbjuda god mat i trevliga och lugna 
miljöer, erbjuda god, näringsriktig mat med färre tillsatser inom alla 
verksamheter där måltider serveras och att ekologisk mat i ökad utsträckning 
serveras i kommunens verksamheter med ambitionen att nå en andel om 50 
procent. De upphandlingar och avtal som kommunen genomfört och tecknat 
ska också följas.

Förvaltningen ställer sig inte negativt till en kostpolicy men vill lyfta fram att 
det redan finns ett tydligt uppdrag för kostverksamheten i Huddinge kommun 
genom Mål och budget 2016. Om en kostpolicy för Huddinge kommun ska 
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tas fram är det viktigt att de nordiska näringsrekommendationerna, som 
baserar sig på forskning, ska vara utgångspunkten och Livsmedelsverket råd 
vägledande i att erbjuda näringsriktiga måltider. Livsmedelslagstiftningen ska 
uppfyllas i alla verksamheter så att måltiderna serveras på ett säkert sätt. 
Därutöver är det av stor vikt att gränsdragningen är tydlig var ansvaret ligger 
för uppföljning och uppdatering av en eventuell kostpolicy.

Inom gymnasieskolan finns en möjlighet att erbjuda valfrihet genom att 
erbjuda fler rätter och olika tillbehör. Olika typer av kök, lokaler, utrustning, 
utrymme i matsal och i serveringsdiskar ger dock olika förutsättningar. 
Många skolor erbjuder ett vegetariskt alternativ till alla vilket är ett sätt att ge 
valfrihet och arbeta mot mer hållbara måltider.

Jukka Kuusisto
Utbildningsdirektör

 
 

Pirjo Dahlgren Jespersson
Ekonomichef

Bilagor
Remisshandlingar daterade den 10 december 2015 

Beslutet delges
Kommunstyrelsen
Akten



PROTOKOLLSUTDRAGSOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Socialnämnden 27 april 2016 § 11

Diarienummer SN-2015/4061.119

Inför en kostpolicy i Huddinge kommun - svar på motion 
väckt av Sara Heelge Vikmång (S), Yosef Sigal (S) och 
Sara Holmgren (S)

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och antar yttrandet som sitt 
eget.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Anneli Sjöberg (S), Lisbeth Krogh (HP), 
Marianne Broman (MP), Madeleine Johansson (V), Malin Schenström, 
verksamhetschef och Yvonne Kokkola, verksamhetschef. Efter detta förklaras 
överläggningen avslutad.

Beslutet delges
Kommunstyrelsen förvaltning, Viktoria Thonäng
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Carin Nyh
08-535 312 76
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Socialnämnden
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www.huddinge.se

Inför en kostpolicy i Huddinge kommun – svar på 
motion väckt av Sara Heelge Vikmång (S), Yosef Sigal 
(S) och Sara Holmgren (S)
Förslag till beslut
Socialnämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande

Beskrivning av ärendet
En motion om att införa en kostpolicy i Huddinge kommun har väckts av 
Socialdemokraterna, och varje nämnd ska ta ställning till den. 

Motionärerna anför att kommunens medborgare ska känna sig trygga med att 
den mat som kommunen serverar i sina verksamheter är tillagad med omsorg, 
håller hög kvalitet och har ett bra näringsinnehåll. Därför bör kommunen 
införa en kostpolicy som syftar till att vägleda och kvalitetssäkra de delar av 
kommunen som har måltidsverksamhet. Motionärerna anför också att 
kostpolicyn bör grunda sig i forskning och främja invånarnas hälsa, 
välbefinnande och valfrihet. 

I socialnämndernas verksamheter serveras det mat i följande verksamheter: 
 boenden för ensamkommande
 Forum 4 (öppenvård för vuxna som har alkohol- och/eller 

narkotikamissbruk/beroende)
 träfflokaler och boenden inom socialpsykiatri
 Aktivitetshuset (för personer med psykiska funktionsnedsättningar 

mellan 18 och 65 år)
 daglig verksamhet inom funktionshinderområdet
 korttidshem inom funktionshinderområdet

Hjälp i hemmet och boendestöd inom funktionshinderområdet köper in 
matlådor enligt det avtal som finns i kommunen. 
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Förvaltningens synpunkter
Social- och äldreomsorgsförvaltningen ställer sig positiva till förslaget om en 
kostpolicy grundad i forskning. Mat och måltider är en viktig del av 
verksamheten för våra brukare. En god måltidsmiljö är en del av att skapa 
kvalitet för de som tar del av verksamheterna 

Anne Lundkvist
Social- och äldreomsorgsdirektör

Marianne Krook
Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör

Carin Nyh
Utvecklingsledare

Bilagor
Motion – Inför en kostpolicy i Huddinge kommun

Beslutet delges
Kommunstyrelsen förvaltning, Viktoria Thonäng

 



PROTOKOLLSUTDRAGÄLDREOMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Äldreomsorgsnämnden 26 april 2016 § 8

Diarienummer AN-2015/680.119

Inför en kostpolicy i Huddinge kommun - svar på motion  
väckt av Sara Heelge Vikmång (S), Yosef Sigal (S) och Sara 
Holmgren (S)

Äldreomsorgsnämndens beslut
Äldreomsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare 
handläggning.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Stephanie Hansson (KD), Nurcan 
Gültekin (S), Björn Karlsson (M), Anna Larsson (S), Erik Wiker (L), Per Olding (C), 
Barbro Lind (MP), Lasse Alm (V), Ann Clewett (SD).

Eva Carlsson-Paulsén (M), yrkar med instämmande av Stephanie Hansson (KD), Erik 
Wiker (L) och Per Olding (C) att ärendet återremitteras till förvaltningen för vidare 
handläggning. Ann Clewett (SD) ställer sig bakom detta yrkande.
Nurcan Gültekin (S), Barbro Lind (MP) och Lasse Alm (V) yrkar på att ärendet ska 
avgöras idag, enligt förvaltningens förslag till beslut, tjänsteutlåtande daterat 2016-
04-05.
Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Propositioner
Ordföranden Eva Carlsson-Paulsén (M) ställer proposition om bifall till att 
återremittera ärendet till förvaltningen mot bifall till Nurcan Gültekin (S), Barbro 
Lind (MP) och Lasse Alm (V) yrkande om att ärendet ska avgöras idag, enligt 
förvaltningens förslag till beslut och finner att äldreomsorgsnämnden beslutar att 
återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning.

Omröstning begärs av Barbro Lind (MP) varvid följande voteringsproposition 
uppställs och justeras. Den som bifaller att ärendet återremitteras, röstar ja. Den som 
bifaller att ärendet ska avgöras idag, enligt förvaltningens förslag, röstar nej. Vinner 
ja-propositionen har äldreomsorgsnämnden beslutat att återremittera ärendet.

Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för ja-propositionen: Eva Carlsson-
Paulsén (M), Stephanie Hansson (KD), Björn Karlsson (M), Carin Dagsberg (M), 
Erik Wiker (FP), Per Olding (C), Ann Clewett (SD).
Följande ledamöter röstar för nej-propositionen: Nurcan Gültekin (S), Kjell Arne 
Kruse (S), Anna Larsson (S), Barbro Lind (MP) och Lasse Alm (V).
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Äldreomsorgsnämnden 26 april 2016 § 8 forts.

Diarienummer AN-2015/680.119

Omröstningen utfaller med sju (7) ja-röster mot fem (5) nej-röster. Ordförande finner 
att äldreomsorgnämnden beslutar att återremittera ärendet.

Beslutet delges
Kommunstyrelsen förvaltning, Viktoria Thonäng
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Inför en kostpolicy i Huddinge kommun – svar på 
motion väckt av Sara Heelge Vikmång (S), Yosef Sigal 
(S) och Sara Holmgren (S)
Förslag till beslut
Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och antar 
yttrandet som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
En motion om att införa en kostpolicy i Huddinge kommun har väckts av 
Socialdemokraterna och varje nämnd ska ta ställning till den. 

Motionärerna anför att kommunens medborgare ska känna sig trygga med att 
den mat som kommunen serverar i sina verksamheter är tillagad med omsorg, 
håller hög kvalitet och har ett bra näringsinnehåll. Därför bör kommunen 
införa en kostpolicy som syftar till att förstärka och fortsätta sitt arbete med 
att kvalitetssäkra de delar av kommunen som har måltidsverksamhet. 
Motionärerna anför också att kostpolicyn bör grunda sig i forskning och 
främja invånarnas hälsa, välbefinnande och valfrihet. 

I äldreomsorgsnämndens verksamheter serveras det mat och dryck inom:

 19 äldreboenden inklusive tre servicehus på åtta olika platser

 Ett antal seniorcentra och träfflokaler för äldre

För hemtjänsttagare som valt hemtjänst i kommunens egen regi finns 
matlådor tillagade i C-kök, Stortorps Äldrecentrum, eller matlådor inköpta via 
Sodexo. För hemtjänsttagare som valt hemtjänst i privat regi är det respektive 
företag som ombesörjer och tillagar mat i hemmet och eller distribution av 
matlådor. 

Alla som serveras mat och måltider inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 
ska erbjudas individanpassad mat och måltider som motsvarar gällande 
riktlinjer utifrån de svenska näringsrekommendationerna (SNR), de nordiska 
näringsrekommendationerna (NNR) samt (EES) – gruppens 
rekommendationer livsmedelsverket (SLV). 
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Alla som serveras mat och måltider inom äldreomsorgen ska erbjudas 
individanpassade måltider och den äldres önskemål gällande matens 
sammansättning som kvalitet och måltidsmiljö är viktig. 

Mat är viktigt ur ett hälsoperspektiv och ett viktigt redskap för att bevara 
hälsa och förebygga sjukdomar men även som behandling av sjukdomar. 
Individuella behov utifrån medicinskt, etiskt, kulturella och religiösa skäl ska 
tillgodoses på bästa sätt.

Förvaltningens synpunkter
Social- och äldreomsorgsförvaltningen ställer sig positiva till förslaget om en 
kostpolicy grundad i forskning. Mat och måltider är en viktig del av 
verksamheten för våra kunder. En god måltidsmiljö är en del av att skapa 
kvalitet för de som tar del av verksamheterna.

Anne Lundqvist Marianne Vikander
Social- och äldreomsorgsdirektör Verksamhetschef

Madeleine Nilsson
Kostchef

Bilagor
Motion – Inför en kostpolicy i Huddinge kommun

Beslutet delges
Kommunstyrelsen förvaltning, Viktoria Thonäng
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Sammanträdesdatum Paragraf

Äldreomsorgsnämnden 24 maj 2016 § 9

Diarienummer AN-2015/680.119

Inför en kostpolicy i Huddinge kommun - svar på motion  
väckt av Sara Heelge Vikmång (S), Yosef Sigal (S) och Sara 
Holmgren (S)

Äldreomsorgsnämndens beslut
Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 
2016-05-11, och antar det som sitt yttrande.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Ann Clewett (SD) och Madeleine 
Nilsson, kostchef. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Protokollsanteckningar
Protokollsanteckning anmäls av Ann Clewett (SD), se bilaga till detta protokoll, 
daterat 2016-05-24.

Beslutet delges
Kommunstyrelsen förvaltning, Viktoria Thonäng
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HANDLÄGGARE
Nilsson, Madeleine
Madeleine.Nilsson@huddinge.se

Äldreomsorgsnämnden
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Social- och 
äldreomsorgsförvaltningen
141 85 Huddinge
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huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se

Inför en kostpolicy i Huddinge kommun – svar på 
motion väckt av Sara Heelge Vikmång (S), Yosef Sigal 
(S) och Sara Holmgren (S)
Förslag till beslut
Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 
2016-05-11, och antar det som sitt yttrande.

Beskrivning av ärendet
En motion om att införa en kostpolicy i Huddinge kommun har väckts av 
Socialdemokraterna och varje nämnd ska ta ställning till den. 

Motionärerna anför att kommunens medborgare ska känna sig trygga med att 
den mat som kommunen serverar i sina verksamheter är tillagad med omsorg, 
håller hög kvalitet och har ett bra näringsinnehåll. Därför bör kommunen 
införa en kostpolicy som syftar till att förstärka och fortsätta sitt arbete med 
att kvalitetssäkra de delar av kommunen som har måltidsverksamhet. 
Motionärerna anför också att kostpolicyn bör grunda sig i forskning och 
främja invånarnas hälsa, välbefinnande och valfrihet. 

I äldreomsorgsnämndens verksamheter serveras det mat och dryck inom:

 19 äldreboenden inklusive tre servicehus på åtta olika platser

 Ett antal seniorcentra och träfflokaler för äldre

För hemtjänsttagare som valt hemtjänst i kommunens egen regi finns 
matlådor tillagade i C-kök, Stortorps Äldrecentrum, eller matlådor inköpta via 
Sodexo. För hemtjänsttagare som valt hemtjänst i privat regi är det respektive 
företag som ombesörjer och tillagar mat i hemmet och eller distribution av 
matlådor. 

Alla som serveras mat och måltider inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 
ska erbjudas individanpassad mat och måltider som motsvarar gällande 
riktlinjer utifrån de svenska näringsrekommendationerna (SNR), de nordiska 
näringsrekommendationerna (NNR) samt (EES) – gruppens 
rekommendationer livsmedelsverket (SLV). 
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Alla som serveras mat och måltider inom äldreomsorgen ska erbjudas 
individanpassade måltider och den äldres önskemål gällande matens 
sammansättning som kvalitet och måltidsmiljö är viktig. 

Mat är viktigt ur ett hälsoperspektiv och ett viktigt redskap för att bevara 
hälsa och förebygga sjukdomar men även som behandling av sjukdomar. 
Individuella behov utifrån medicinskt, etiskt, kulturella och religiösa skäl ska 
tillgodoses på bästa sätt.

Förvaltningens synpunkter
Social- och äldreomsorgsförvaltningen ställer sig positiva till förslaget om en 
kostpolicy grundad i forskning. Mat och måltider är en viktig del av 
verksamheten för våra kunder. En god måltidsmiljö är en del av att skapa 
kvalitet för de som tar del av verksamheterna.

Anne Lundqvist Marianne Vikander
Social- och äldreomsorgsdirektör Verksamhetschef

Madeleine Nilsson
Kostchef

Bilagor
1. Motion – Inför en kostpolicy i Huddinge kommun

2. Mat och måltid inom äldreomsorgen

Beslutet delges
Kommunstyrelsen förvaltning, Viktoria Thonäng



Mat och måltid inom äldreomsorgen.
Idag arbetar vi inom äldreomsorgen med mat och måltid utifrån kartläggning i måltidsmiljön 
som ingick i FAMM – projekt som startades 2012.
FAMM-modellen är ett bra verktyg för att på ett tydligt och korrekt sätt arbeta med 
måltidsmiljön.

Syftet med FAMM är att ge den boende bästa möjliga nöjdhet under måltiden.
Modellen har utvecklats inom forskningsområdet måltidskunskap.

I början av projektet gjordes observationer kring mat och måltid på alla särskilda boenden. 
Utförliga rapporter lämnades till respektive enhetschef för vidare utvecklingsarbete. 
Förbättringsarbete utifrån rapporten pågår fortlöpande i form av kompetenshöjande insatser, 
nära samarbete med köken och i det dagliga arbetet med den boende i centrum.

Boende i centrum
De äldre i tidigt skede tillfrågas om önskemål kring maten. Behov av specialkost beroende av 
hälsotillstånd bedöms. 
Som stöd för val av kost och konsistens används en konsistensguide. 
En kostenkätsundersökning genomförs vartannat år och resultatet är grunden till kostenhetens 
fortsatta kvalitets och utveklingsarbete.

Kompetenshöjande insatser
Utbildningar i ”Mat och måltid” erbjuds all omsorgspersonal på särskilda boenden i egen regi. 
Utbildningen leds av dietist och rehabpersonal. 

Utbildningen innehål: 
 Syftet med FAMM
 Måltiden som en aktivitet i sig
 Näringslära
 Normalt åldrande 
 Varför speciell mat till äldre?
 Grundkoster  A- E och SNR-kost för äldre specialkoster och övriga koster.
 Måltidsordning och nattfasta
 Normal sväljning och sväljsvårigheter
 Kost konsistens             
 Måltidsmiljö och måltidens sociala samverkan
 Sittställningar- mätning och hjälpmedel/ Här utbildar arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster.

Syn- och hörselinstruktör erbjuder föreläsningar i bl.a. bemötande av personer med nedsatt 
syn- och/eller hörsel där man lyfter bl.a. upp betydelse av anpassad måltidsmiljö.  
Kostenheten arbetar med recept och matsedlar som är välanpassade efter den boendes behov, 
önskemål och utifrån de nordiska näringsrekommendationer (NNR). 

Kostenheten
Kostenheten erbjuder två lunchalternativ. Menyerna närings beräknas för att säkerställa att de 
innerhåller en bra sammansättning av näringsämnen, vitaminer och mineraler utifrån de 
gällande näringsrekommendationerna.  Kostenheten erbjuder näringsriktig och vällagad mat. 



Huddinge kommuns verksamheter har en ambition att nå 50% av ekologiska varor år 2020. 
Äldreomsorgen har i dagsläget nått 37,2 % av ekologiska inhandlade produkter och arbetet för 
att uppnå det ekologiska målet pågår hela tiden.
Köken ska endast köpa upphandlade livsmedel, kemikalier och övriga produkter. Kostenheten 
har ett nära sammarbete med upphandlingsenheten där krav och behov på produkter till 
anbuden förmedlas.

Matsedel
Under 2016 påbörjades arbete med utveckling av en ny matsedel som skapas i dialog med de 
äldre. Kostdatasystemet Aivo används dagligen för att kvalitetssäkra systeminnehållet i form 
av produkter, recept, matsedlar, beställningsunderlag och systemkompetens.

Kostombud
På varje enhet finns kostombud som är länken mellan enheten och köket. På 
kostombudsmötena framförs de äldres önskemål. Kostombuden får möjlighet till diskussion 
kring matfrågor, kunskapsutbyte och handledning från dietisten.

Egenkontrollprogram
Alla tillagningskök inom äldreomsorgen har egenkontrollprogam. Detta krävs för att kunna 
bedriva en produktion i enlighet med fastställda rutiner, lagar och riktlinjer. 
Varje enhet har egenkontrollprogram för att hantera livsmedel på ett korrekt sätt, göra bl.a. 
okulär besiktning av maten och kontrollera temperaturen.

Livsmedelshygien
Kostenheten direktupphandlar utbildningar i livsmedelshygien vart annat år. Utbildningen 
erbjuds till personal som hanterar oförpackade livsmedel inom äldreomsorgen, enhetschefer 
och kökspersonal.

Miljö
Genom att anpassa matsedlar bidrar kostenheten till att proteinintaget från djurriket minskar, 
vilket bidrar till bättre miljön. Individanpassade portioner minska matsvinet, vilket också har 
effekt på miljön.

Sammanställdes den 11/5 2016 av kostchef Madeleine Nilsson
Madeleine.Nilsson@huddinge.se
08-53531255
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