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Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag

13 juni 2016 klockan 10:00 – 22:00 med
uppehåll för middag mellan klockan 17:15 –
18:15
14 juni 2016 klockan 17:00 – 21:10

Plats

Sessionssalen i kommunalhuset

Beslutande

Se bifogade uppropslistor

Närvarande ej tjänstgörande ersättare

13 juni 2016: Claes-Johan Bonde, Anders Persson, Cecilia Sundberg,
Gorges Barkho, Tomas Ekroth, Eva Baumgartner (kom kl. 18:00), Lisbeth
Krogh, Charlotte Björkman, Pran Malhotra, Claes Thim, Christina
Axelsson (går kl. 21:53), Kemo Ceesay (går 19:25), Albert Askeljung och
Nils Nilsson
14 juni 2016: Gorges Barkho, Tomas Ekroth, Lisbeth Krogh, Claes Thim
och Anders Abel

Utses att justera

Leif Dyrvall och Birgitta Ljung

Justeringens tid

17 juni 2016

Paragrafer

Underskrifter

Per-Erik Björkbacka
Sekreterare

Nils Johnson
Ordförande

Leif Dyrvall

Birgitta Ljung

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande:

1- 42
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BEVIS
om justering av Kommunfullmäktiges protokoll
Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla
Kommunfullmäktige har sammanträtt den

13 och 14 juni 2016

Protokollet har justerats den

17 juni 2016

Anslaget sattes upp den

17 juni 2016

Anslaget tas ner den

11 juli 2016

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den

8 juli 2016

Den som vill läsa protokollet kan kontakta

Kommunstyrelsens kansli,
Kommunalvägen 28, Huddinge
Telefon 08-53530000

Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats

www.huddinge.se

KUNGÖRELSE
av beslut om kommunala föreskrifter i enlighet med 3 kap. 30 §
kommunallagen
Vid kommunfullmäktiges ovan angivna sammanträde har beslut
fattats om följande kommunala föreskrifter:








Strategier för långsiktig finansiering
Ändring av kommunstyrelsens reglemente
Ändring av bolagsordning för Södertörns Energi AB och
ändring av bolagsordning för Södertörns Fjärrvärme AB
Förslag till medlemskommunerna att uppdra åt
Södertörns Brandförsvarsförbund att från och med 2016
fortlöpande justera den årliga uppräkningen av taxan för
sotning och brandskyddkontroll enligt av SKL och SSR
förhandlade sotningsindex
Riktlinjer för exploateringsavtal
Riktlinjer för markanvisningar

Underskrift

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SPALT I 13 juni 2016 (§§ 1-30)
31 ledamöter

Ledamoten frånvarande under
följande paragrafer

Tjänstgörande ersättare för den
frånvarande ledamoten

Emil Högberg (S)
2. Daniel Dronjak (M)
3. Sara Heelge Vikmång (S)
4. Christina Eklund (M)
5. Marica Lindblad (MP)
6. Bilal Dogan (S)
7. Jelena Drenjanin (M)
8. Arnold Boström (SD)
9. Nujin Alacabek Darwich (V)
10. Anneli Sjöberg (S)
11. Vibeke Bildt (L)
12. Anti Avsan (M)

Samtliga

Love Bergström

Rikard Lingström (S)
14. Christian Ottosson (C)
15. Zaire Kanat Yildirim (MP)

§§ 1-3 (kom kl. 18:00)

Marianne Broman

Erik Ottoson (M)
17. Ann-Marie Högberg (S)
18. Gunilla Helmerson (M)
19. Tomas Hansson (KD)

§ 1-3 B (kom kl. 13:00)

Stephanie Hansson

Sven Pernils (SD)
21. Fredrik Fjällström (S)
22. Jonatan Spejare (V)

§ 1-3 E (kom kl. 15:30)

Britt Björneke

Eva Carlsson-Paulsén (M)
24. Natalie Sial (S)

Samtliga

Sara Holmgren

1.

13.

16.

20.

23.

25.

Tomas Nimréus Silfverswärd (L) Samtliga

26.

Peter Johansson (MP)

§§ 4-30 (går kl. 18:15)

§§ 1-20 Bo Källström (går 20:07)
§§ 21-30 Amanda Söderberg
Marianne Broman

27.

Henrik Boltenstål (M)

Samtliga

Fredrik Kristoffersen

§§ 4-30 (går kl. 18:00)

§§ 4-20 Diana Molinsky (går kl. 20:05)
§§ 21-30 Johanna Bergman
§§ 1-3 Michael Hagström (går 18:15)
§§ 4-26 Stefan Björk (går 21:00)
§§ 27-30 Eeva Laine

Tomas Henriksson (S)
29. Ted Wallebo (M)
28.

30.

Shewen Nysmed (S)

31.

Evelina Robertson (C)

Signaturer:

Ordförande

Samtliga

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SPALT II 13 juni 2016 (§§ 1-30)
30 ledamöter

Ledamoten frånvarande under
följande paragrafer

Tjänstgörande ersättare för den
frånvarande ledamoten

Ellinor Avsan (M)
33. Yosef Sigal (S)
34. Nils Johnson (M)
35. Michaela Lööf (S)
36. Åke Wickberg (MP)
37. Annika Boström (SD)

Samtliga

Lars Johansson

32.

Ingalill Söderberg (DP)
39. Peter Höög (M)
40. Erling Karlsson (S)
41. Malin Danielsson (L)
42. Sonia Benavente (V)
43. Carl Göransson (M)
38.

§ 1-3 E (kom kl.15:53 under § 3 Diana Molinsky
F)

Marie Fors (S)
45. Jan-Olof Bodén (MP)
44.

46.

Lisa Alexandersson (C)

Jennifer Lind (M)
48. Mats Arkhem (SD)

§§ 1-3 (kom 18:15)

Anders Abel

Samtliga

Bengt Nylander

§§ 4-30 (gick 18:00)

Birgitta du Rées

§§ 3 H-30 (går kl. 17:10)

Anna Larsson

§§ 27-30 (går21:00)

Vakant

47.

49.

Sefkan Halbori (S)

Leif Dyrvall (DP)
51. Kennet Bergh (M)
52. Karl Henriksson (KD)
53. Louise Callenberg (S)
54. Lars Björkman (HP)
55. Cem Delen (L)
56. Amir Seyfeddini (M)
57. Göran Hallberg (S)
58. Madeleine Johansson (V)
59. Birgitta Ljung (MP)
60. Björn Karlsson (M)
61. Martin Nigals (SD)
50.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

5 (81)

SPALT I 14 juni 2016 (§§ 31-42)
31 ledamöter

Ledamoten frånvarande under
följande paragrafer

Tjänstgörande ersättare för den
frånvarande ledamoten

Emil Högberg (S)
Daniel Dronjak (M)
Sara Heelge Vikmång (S)
Christina Eklund (M)

Samtliga

Love Bergström

Marica Lindblad (MP)
6. Bilal Dogan (S)
7. Jelena Drenjanin (M)
8. Arnold Boström (SD)
9. Nujin Alacabek Darwich (V)
10. Anneli Sjöberg (S)

Samtliga

Sara Holmgren

Vibeke Bildt (L)
12. Anti Avsan (M)

Samtliga

Diana Molinsky

Rikard Lingström (S)
14. Christian Ottosson (C)
15. Zaire Kanat Yildirim (MP)
16. Erik Ottoson (M)
17. Ann-Marie Högberg (S)
18. Gunilla Helmerson (M)

Samtliga

Johanna Bergman

Tomas Hansson (KD)
20. Sven Pernils (SD)
21. Fredrik Fjällström (S)
22. Jonatan Spejare (V)
23. Eva Carlsson-Paulsén (M)
24. Natalie Sial (S)

Samtliga

Anna Larsson

Tomas Nimréus Silfverswärd (L) Samtliga

Bo Källström

1.
2.
3.
4.
5.

11.

13.

19.

25.

Peter Johansson (MP)
27. Henrik Boltenstål (M)

Samtliga

Claes-Johan Bonde

Tomas Henriksson (S)
29. Ted Wallebo (M)
30. Shewen Nysmed (S)

Samtliga

Stefan Björk

Evelina Robertson (C)

Samtliga

Bengt Nylander

26.

28.

31.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SPALT II 14 juni 2016 (§§ 31-42)
30 ledamöter

Ledamoten frånvarande under
följande paragrafer

Tjänstgörande ersättare för den
frånvarande ledamoten

Ellinor Avsan (M)

Samtliga

Anders Persson

Yosef Sigal (S)
34. Nils Johnson (M)
35. Michaela Lööf (S)
36. Åke Wickberg (MP)
37. Annika Boström (SD)

Samtliga

Lars Johansson

Ingalill Söderberg (DP)
39. Peter Höög (M)
40. Erling Karlsson (S)
41. Malin Danielsson (L)
42. Sonia Benavente (V)
43. Carl Göransson (M)
44. Marie Fors (S)
45. Jan-Olof Bodén (MP)

Samtliga

Marianne Broman

Lisa Alexandersson (C)
47. Jennifer Lind (M)
48. Mats Arkhem (SD)

Samtliga

Birgitta du Rées

§§ 31-34 (kom kl. 18:10)

Eeva Laine

Samtliga

§§ 31-32 vakant
§§ 33-42 Cecilia Sundberg (kom 17:25)
Stephanie Hansson

32.
33.

38.

46.

49.

Sefkan Halbori (S)

Leif Dyrvall (DP)
51. Kennet Bergh (M)
50.

52.

Karl Henriksson (KD)

Samtliga

53.

Louise Callenberg (S)

§§ 33-42 (går kl. 17:51)

54.

Lars Björkman (HP)

§§ 34-42 (går kl. 18:10)

55.

Cem Delen (L)

§§ 31-32 (kom kl. 17:25)

§ 33 vakant
§§ 34-42 Pran Malhotra
§ 34 Vakant
§§ 35-42 Lisbeth Krogh
Vakant

Samtliga

Nils Nilsson

Amir Seyfeddini (M)
57. Göran Hallberg (S)
58. Madeleine Johansson (V)
59. Birgitta Ljung (MP)
60. Björn Karlsson (M)
61. Martin Nigals (SD)
56.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragraf

13 juni 2016

§1

Ny ersättare i kommunfullmäktige
Ordföranden anmäler från Länsstyrelsen i Stockholms län inkommet protokoll med
innehåll
att Anna von Fricks (M) utsetts som ersättare i kommunfullmäktige för Moderata
samlingspartiet för tiden till och med den 14 oktober 2018.
---------------

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragraf

13 juni 2016

§2

Diarienummer KS-2016/263.181

Delårsrapport per den 31 mars 2016 för Huddinge kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Delårsrapport och helårsprognos per 31 mars 2016, enligt bilaga 1 till
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 maj 2016, godkänns.
2. Nämnder med underskott uppmanas att vidta åtgärder för att förbättra årets resultat.
3. Budgeten för skatt och utjämning utökas med det tillfällig statsbidraget för
flyktingsituationen, 34,3 mnkr. Socialnämndens budget utökas med 12,2 mnkr för
ökade kostnader för mottagning av asylsökande och bosättning av nyanlända.
Resterande 22,1 mnkr budgeteras under reserverade medel för eventuell ytterligare
fördelning i delårsrapporten per augusti.
4. Gymnasienämndens begäran om ytterligare utökad budget 2016 för ombyggnad av
Sågbäcksgymnasiet avslås.
5. Förskolenämndens investeringsbudget utökas med 900 tkr avseende byte av
accesspunkter.
6. Grundskolenämndens investeringsbudget utökas med totalt 2,3 mnkr för
återuppbyggnad av Kungsklippeskolan och tidigarelagda investeringar på
Glömstaskolan.
Sammanfattning
I sina delårsrapporter har nämnderna lämnat lägesrapporter utifrån uppföljning av
mål, åtaganden och ekonomi i nämndernas verksamhetsplaner. Nämnderna redovisar
att arbetet med mål och åtaganden i stor utsträckning går enligt planering. Det
ekonomiska målet för kommunen beräknas inte att klaras. Förskolenämnden och
socialnämnden redovisar befarade underskott för året och bör omedelbart vidta
åtgärder för att förbättra årets resultat.
Budgeten för skatt och utjämning utökas med det tillfällig statsbidraget för
flyktingsituationen, 34,3 mnkr. Socialnämndens budget utökas med 12,2 mnkr för
ökade kostnader för mottagning av asylsökande och bosättning av nyanlända.
Resterande 22,1 mnkr budgeteras under reserverade medel för eventuell ytterligare
fördelning i delårsrapporten per augusti. Kompensation för merkostnader för bland
annat grundskolenämnden och gymnasienämnden hänskjuts därmed till
delårsrapporten per augusti.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Kommunfullmäktige
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§2

Diarienummer KS-2016/263.181

Med hänsyn till att kommunens ekonomiska mål inte beräknas uppnås görs
bedömningen att kommunen sammantaget inte kommer att uppfylla kriterierna för
god ekonomisk hushållning.
Överläggning i kommunfullmäktige
Daniel Dronjak (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Emil Högberg (S), Nujin Alacabek Darwich (V) och Birgitta Ljung
(MP). Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Protokollsanteckning
Nujin Alacabek Darwich (V) anmäler protokollsanteckning för Vänsterpartiets
fullmäktigegrupp; se bilaga till detta protokoll.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§3

Diarienummer KS-2016/261.182

Mål och budget 2017 och planeringsramar 2018-2019 för
Huddinge kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Skattesatsen för 2017 fastställs till 19:87 öre per skattekrona.
2. Mål och delmål för Sund ekonomi i Mål och budget fastställs som kommunens
finansiella mål för god ekonomisk hushållning.
3. Mål och delmål för övriga mål (Bra att leva och bo, Utbildning med hög kvalitet,
Fler i jobb, God omsorg för individen, samt Systematisk kvalitetsutveckling och
Attraktiv arbetsgivare) i Mål och budget fastställs som kommunens verksamhetsmål
för god ekonomisk hushållning.
4. Drift- och investeringsbudget för nämnderna fastställs i enlighet med bilaga 1 till
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 10 maj 2016.
5. Huddinge kommun ingår borgen så som för egen skuld för kommunens hel- eller
delägda bolag, enligt bilagda låne- och borgensram (bilaga 2 till kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 maj 2016), om maximalt 10 106,3 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
6. I syfte att finansiera kommunen och dess bolag, i enlighet med Huddinge
kommuns finanspolicy, ska Huddinge kommuns totala upplåningsram för 2017 uppgå
till 9 339 mnkr.
7. Revideringar av Hållbart Huddinge 2030 godkänns.
8. Reviderat program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata
utförare godkänns.
9. Förslag till Mål och budget 2017 och planeringsramar för 2018-2019 i övrigt
fastställs enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat
den 10 maj 2016.
10. Med beaktande av beslut om Strategier för långsiktig finansiering ska
kommunstyrelsen utveckla investeringsplanen för förnyat beslut i
kommunfullmäktige.
11. Med beaktande av beslut om Strategier för långsiktig finansiering ska
kommunstyrelsen omarbeta kommunens ekonomistyrningsprinciper avseende
avsnitten om investeringsbudget samt om lokaler. Konsekvenser för resurstilldelning
till nämnderna för tillkommande lokaler ska beskrivas och förändringar föreslås.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställer i juni Mål och budget för kommande år och en
ekonomiplan för ytterligare två år. Då fastställs även skattesats för det kommande
året. Nämndernas budgetunderlag, som beslutas i april, utgör en viktig del av det
Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§3

Diarienummer KS-2016/261.182

samlade underlaget för fullmäktiges beslut (bilaga 3 till kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 maj 2016).
Förslaget till Mål och budget beskriver ett hållbart Huddinge 2030 samt mål och
delmål för Huddinge kommuns verksamheter 2017. Kommunfullmäktige föreslås
fastställa att mål och delmål för Sund ekonomi i Mål och budget är kommunens
finansiella mål för god ekonomisk hushållning och att mål och delmål för övriga mål
(Bra att leva och bo, Utbildning med hög kvalitet, Fler i jobb, God omsorg för
individen, Ekosystem i balans, samt Attraktiv arbetsgivare och Systematisk
kvalitetsutveckling) i Mål och budget är kommunens verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning.
De ekonomiska förutsättningarna inför 2017 är sämre än på länge samtidigt som
kommunen behöver ta krafttag för att säkerställa den långsiktiga finansieringen
genom att ett högre finansiellt mål antas. I Mål och budget är det framlyft ett antal
särskilt viktiga prioriteringar för 2017 med fokus på att säkerställa resurser till
kärnverksamheten och att de utvecklingsåtagande som leder till mer resurser till
denna i första hand ska prioriteras.
Skattesatsen i Huddinge föreslås vara 19,87 öre per skattekrona.
Förslaget till budgetramar för nämnderna innehåller tillskott för volymer och lokaler
(147 mnkr 2017) och kommunen avsätter drygt 70 mnkr extra under den kommande
planeringsperioden för utbyggnad av förskolor, skolor och anläggningar för sport och
fritid. Nämndernas budgetar 2017 räknas inte upp generellt för ökade löner och
priser. Budgetarna för 2018 och 2019 är uppräknade med 1 procent för 2018 och 2
procent för 2019. Den generella uppräkningen till nämnderna är inte i nivå med
förväntade ökningar av löner och priser.
I ett tufft ekonomiskt läge görs särskilda politiska prioriteringar (82 mnkr) för att
säkra goda förutsättningarna för nämnderna att klara sin kärnverksamhet. Ett särskilt
fokus vid prioritering har lagts på barn och unga.
Det budgeterade resultatet enligt kommunens ekonomiska mål är i förslaget 111 mnkr
(2 % av skatt och utjämning) för 2017.
Överläggning i kommunfullmäktige
A. Inledande debattomgång
Kommunfullmäktiges behandling av budgetärendet inleds på ordförandens förslag
med en inledande debattomgång där en företrädare (gruppledare) för respektive parti i
kommunfullmäktige håller ett inledningsanförande med en redovisning av partiets
yrkanden i ärendet.
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Ordförande

Justerare
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Diarienummer KS-2016/261.182

Gruppledarna för Moderata Samlingspartiet, Liberalerna, Centerpartiet,
Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet håller en gemensam
presentation av kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2017-2018 för Huddinge kommun. Den gemensamma
presentationen sker i följande ordning;
 Daniel Dronjak (M) som gruppledare för Moderata Samlingspartiets
fullmäktigegrupp,
 Malin Danielsson (L) som gruppledare för Liberalernas fullmäktigegrupp,
 Christian Ottosson (C) som gruppledare för Centerpartiets fullmäktigegrupp,
 Karl Henriksson (KD) som gruppledare för Kristdemokraternas
fullmäktigegrupp,
 Lars Björkman (HP) som gruppledare för Huddingepartiets fullmäktigegrupp,
samt
 Leif Dyrvall (DP) som gruppledare för Drevvikenpartiets fullmäktigegrupp.
Det antecknas, att Malin Danielsson (L) med instämmande av Daniel Dronjak (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2017-2018 för Huddinge kommun.
Efter ovanstående gruppledares gemensamma presentation av Mål och budget 2017
och planeringsramar för 2017-2018 för Huddinge kommun tillåts övriga gruppledare
avge repliker på respektive inledningsanförande. Härvid yttrar sig Emil Högberg (S),
Marica Lindblad (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V).
Emil Högberg (S) håller sitt inledningsanförande som gruppledare för Arbetarepartiet
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp varvid han yrkar bifall till Arbetarepartiet
Socialdemokraternas förslag till Mål och budget 2017 och planeringsramar för 20172018 för Huddinge kommun enligt protokollsbilaga 1 till detta ärende.
Härefter yttrar sig Daniel Dronjak (M), Malin Danielsson (L), Christian Ottosson (C),
Karl Henriksson (KD), Leif Dyrvall (DP) och Lars Björkman (HP).
Marica Lindblad (MP) håller sitt inledningsanförande som gruppledare för
Miljöpartiet de grönas fullmäktigegrupp varvid hon yrkar bifall till Miljöpartiet de
grönas Mål och budget 2017 och planeringsramar för 2017-2018 för Huddinge
kommun enligt protokollsbilaga 2 till detta ärende.
Härefter yttrar sig Daniel Dronjak (M), Malin Danielsson (L), Christian Ottosson (C)
och Karl Henriksson (KD).
Arnold Boström (SD) håller sitt inledningsanförande som gruppledare för
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp varvid han yrkar bifall till
Sverigedemokraternas förslag till Mål och budget 2017 och planeringsramar för
2017-2018 för Huddinge kommun enligt protokollsbilaga 3 till detta ärende.
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Härefter yttrar sig Emil Högberg (S), Malin Danielsson (L), Karl Henriksson (KD)
och Nujin Alacabek Darwich (V).
Nujin Alacabek Darwich (V) håller sitt inledningsanförande som gruppledare för
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp varvid hon yrkar bifall till Vänsterpartiets Mål och
budget 2017 och planeringsramar för 2017-2018 för Huddinge kommun enligt
protokollsbilaga 4 till detta ärende.
Härefter yttrar sig Malin Danielsson (L), Karl Henriksson (KD) och Christian
Ottosson (C), varefter den inledande debattomgången förklaras avslutad..
Föreliggande budgetförslag innebär i sin helhet att varje nämnd/styrelse får ett
ramanslag inom vilket nämnden/styrelsen har att genomföra en viss verksamhet enligt
de riktlinjer och andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har
fastställt.
Ordföranden föreslår att handläggningen av kommunstyrelsens budgetförslag delas
upp och behandlas under följande rubriker i förslaget till Mål och budget 2016 och
planeringsramar för 2017-2018 för Huddinge kommun:
• Huddinges målbild; Vision, Hållbart Huddinge 2030, övergripande strategiska mål.
• Bra att leva och bo.
• Utbildning med hög kvalitet.
• Fler i jobb.
• God omsorg för individen.
• Ekosystem i balans.
• Effektiv organisation mål: Systematisk kvalitetsutveckling, Attraktiv arbetsgivare,
Sund ekonomi (inklusive skattesats, ekonomiplan och investeringsplan).
Sedan överläggningen under samtliga ovanstående punkter avslutats föreslår
ordföranden att propositioner ställs om bifall till respektive beslutspunkt i
kommunstyrelsens förslag, varvid kommunstyrelsens förslag i förekommande fall
ställs mot de ändringsförslag som framställts under överläggningen i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den av ordföranden föreslagna ordningen
för den fortsatta handläggningen av ärendet.
Där en ledamot under nedan angivna rubriker yrkar bifall antingen till
kommunstyrelsens budgetförslag eller till respektive eget partis budgetförslag får
yrkandet anses begränsat till de delar av kommunstyrelsens respektive varje enskilt
partis förslag till budget och planeringsramar som behandlas under den aktuella
rubriken.
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B. Huddinges målbild; Vision, Hållbart Huddinge 2030, övergripande
strategiska mål
Vid behandling av kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun under denna rubrik uppstår
överläggning.
Louise Callenberg (S) yrkar bifall till Arbetarepartiet Socialdemokraternas förslag till
Mål och budget 2017 och planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun
enligt protokollsbilaga 1 till detta ärende.
Martin Nigals (SD) yrkar med instämmande av Mats Arkhem (SD) bifall till
Sverigedemokraternas förslag till Mål och budget 2017 och planeringsramar för
2018-2019 för Huddinge kommun enligt protokollsbilaga 3 till detta ärende.
Jelena Drenjanin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till Mål och budget
2017 och planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun.
Vidare yttrar sig Marica Lindblad (MP), Nujin Alacabek Darwich (V) och Emil
Högberg (S). Härefter förklaras överläggningen avslutad vad gäller denna del av
kommunstyrelsens budgetförslag.
C. Bra att leva och bo
Vid behandling av kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun under denna rubrik uppstår
överläggning.
Ann-Marie Högberg (S) yrkar med instämmande av Rikard Lingström (S) och Emil
Högberg (S) bifall till Arbetarepartiet Socialdemokraternas förslag till Mål och
budget 2017 och planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun enligt
protokollsbilaga 1 till detta ärende.
Anders Abel (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun enligt protokollsbilaga 2 till
detta ärende.
Karl Henriksson (KD) yrkar med instämmande av Ingalill Söderberg (DP), Malin
Danielsson (L), Vibeke Bildt (L) och Christian Ottosson (C) bifall till
kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2017 och planeringsramar för 20182019 för Huddinge kommun.
Britt Björneke (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun enligt protokollsbilaga 4 till
detta ärende.
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Vidare yttrar sig Peter Höög (M), Martin Nigals (SD) och Tomas Henriksson (S).
Härefter förklaras överläggningen avslutad vad gäller denna del av kommunstyrelsens
budgetförslag.
D. Utbildning med hög kvalitet
Vid behandling av kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun under denna rubrik uppstår
överläggning.
Jelena Drenjanin (M) yrkar med instämmande av Evelina Robertsson (C), Christina
Eklund (M) och Ellinor Avsan (M) bifall till kommunstyrelsens förslag till Mål och
budget 2017 och planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun.
Sara Heelge Vikmång (S) yrkar med instämmande av Erling Karlsson (S), Sefkan
Halbori (S) bifall till Arbetarepartiet Socialdemokraternas förslag till Mål och budget
2017 och planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun enligt
protokollsbilaga 1 till detta ärende.
Sonia Benavente (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun enligt protokollsbilaga 4 till
detta ärende.
Birgitta Ljung (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun enligt protokollsbilaga 2 till
detta ärende.
Sven Pernils (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till Mål och budget
2017 och planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun enligt
protokollsbilaga 3 till detta ärende.
Vidare yttrar sig Bo Källström (L), Karl Henriksson (KD) och Leif Dyrvall (DP).
Härefter förklaras överläggningen avslutad vad gäller denna del av kommunstyrelsens
budgetförslag.
E. Fler i jobb
Vid behandling av kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun under denna rubrik uppstår
överläggning.
Christina Eklund (M) yrkar med instämmande av Cem Delen (L) bifall till
kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2017 och planeringsramar för 20182019 för Huddinge kommun.
Michaela Lööf (S) yrkar med instämmande av Göran Hallberg (S), Sefkan Halbori
(S) bifall till Arbetarepartiet Socialdemokraternas förslag till Mål och budget 2017

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

16 (81)

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragraf

13 juni 2016

§3

Diarienummer KS-2016/261.182

och planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun enligt protokollsbilaga 1
till detta ärende.
Åke Wickberg (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun enligt protokollsbilaga 2 till
detta ärende.
Vidare yttrar sig Ingalill Söderberg (DP), Madeleine Johansson (V), Karl Henriksson
(KD), Bo Källström (L), Emil Högberg (S) och Evelina Robertsson (C). Härefter
förklaras överläggningen avslutad vad gäller denna del av kommunstyrelsens
budgetförslag.
F. God omsorg för individen
Vid behandling av kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun under denna rubrik uppstår
överläggning.
Gunilla Helmerson (M) yrkar med instämmande av Eva Carlsson-Paulsén (M), Björn
Karlsson (M) och Christian Ottosson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag till Mål
och budget 2017 och planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun.
Anneli Sjöberg (S) yrkar med instämmande av Marie Fors (S) bifall till
Arbetarepartiet Socialdemokraternas förslag till Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun enligt protokollsbilaga 1 till
detta ärende.
Marianne Broman (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas Mål och budget 2017
och planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun enligt protokollsbilaga 2
till detta ärende.
Madeleine Johansson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun enligt protokollsbilaga 4 till
detta ärende.
Vidare yttrar sig Vibeke Bildt (L), Ingalill Söderberg (DP), Karl Henriksson (KD),
Nujin Alacabek Darwich (V), Leif Dyrvall (DP) och Arnold Boström (SD). Härefter
förklaras överläggningen avslutad vad gäller denna del av kommunstyrelsens
budgetförslag.
G. Ekosystem i balans
Vid behandling av kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun under denna rubrik uppstår
överläggning.
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Christian Ottosson (C) yrkar med instämmande av Jelena Drenjanin (M) och Ellinor
Avsan (M) bifall till kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun.
Yosef Sigal (S) yrkar bifall till Arbetarepartiet Socialdemokraternas förslag till Mål
och budget 2017 och planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun enligt
protokollsbilaga 1 till detta ärende.
Jonatan Spejare (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun enligt protokollsbilaga 4 till
detta ärende.
Vidare yttrar sig Anders Abel (MP) och Malin Danielsson (L). Härefter förklaras
överläggningen avslutad vad gäller denna del av kommunstyrelsens budgetförslag.
H. Effektiv organisation mål; systematisk kvalitetsutveckling, Attraktiv
arbetsgivare, Sund ekonomi (inklusive skattesats, ekonomiplan och
investeringsplan)
Vid behandling av kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun under denna rubrik uppstår
överläggning.
Daniel Dronjak (M) yrkar med instämmande av Malin Danielsson (L) och Karl
Henriksson (KD) bifall till kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun.
Fredrik Fjällström (S) yrkar med instämmande av Emil Högberg (S) bifall till
Arbetarepartiet Socialdemokraternas förslag till Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun enligt protokollsbilaga 1 till
detta ärende.
Nujin Alacabek Darwich (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets Mål och budget 2017
och planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun enligt protokollsbilaga 4
till detta ärende.
Birgitta Ljung (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun enligt protokollsbilaga 2 till
detta ärende.
Vidare yttrar sig Christian Ottosson (C), Martin Nigals (SD), Sven Pernils (SD), Eva
Carlsson-Paulsén (M), Mats Arkhem (SD), Cem Delen (L), Leif Dyrvall (DP), AnnMarie Högberg (S) och Marianne Broman (MP). Härefter förklaras överläggningen
avslutad vad gäller denna del av kommunstyrelsens budgetförslag.
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Propositioner i kommunfullmäktige
Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till punkten 1 i
kommunstyrelsens förslag om att skattesatsen för 2017 fastställs till 19:87 öre per
skattekrona och Nujin Alacabek Darwichs (V) m.fl. yrkande att skattesatsen för 2017
fastställs till 19:97 öre per skattekrona. Härvid finner ordföranden att
kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Härefter ställer ordföranden propositioner efter varandra om bifall dels till punkten 2 i
kommunstyrelsens förslag, dels till Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande om bifall till
Arbetarepartiet Socialdemokraternas förslag i denna del enligt protokollsbilaga 1 till
detta ärende, dels till Marica Lindblads (MP) m.fl. yrkande om bifall till Miljöpartiet
de grönas förslag i denna del enligt protokollsbilaga 2 till detta ärende och dels till
Nujin Alacabek Darwichs (V) m.fl. yrkande om bifall till Vänsterpartiets förslag i
denna del enligt protokollsbilaga 4 till detta ärende. Härvid finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall dels till punkten 3 i
kommunstyrelsens förslag, dels till Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande om bifall till
Arbetarepartiet Socialdemokraternas förslag i denna del enligt protokollsbilaga 1 till
detta ärende, dels till Marica Lindblads (MP) m.fl. yrkande om bifall till Miljöpartiet
de grönas förslag i denna del enligt protokollsbilaga 2 till detta ärende och dels till
Nujin Alacabek Darwichs (V) m.fl. yrkande om bifall till Vänsterpartiets förslag i
denna del enligt protokollsbilaga 4 till detta ärende. Härvid finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Härefter ställer ordföranden propositioner efter varandra om bifall dels till punkten 4 i
kommunstyrelsens förslag, dels till Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande om bifall till
Arbetarepartiet Socialdemokraternas förslag i denna del enligt protokollsbilaga 1 till
detta ärende och dels till Nujin Alacabek Darwichs (V) m.fl. yrkande om bifall till
Vänsterpartiets förslag i denna del enligt protokollsbilaga 4 till detta ärende. Härvid
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs emellertid. Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag ska
vara huvudförslag vid den kommande omröstningen.
För att få fram en motförslag till omröstningen ställer ordföranden propositioner efter
varandra om bifall dels till Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande att drift- och
investeringsbudgeten för nämnderna fastställs i enlighet med ArbetarepartietSocialdemokraterna och Miljöpartiet de grönas gemensamma förslag enligt
protokollsbilaga 1 och 2 till detta ärende och dels till Nujin Alacabek Darwichs (V)
m.fl. yrkande att drift- och investeringsbudgeten för nämnderna fastställs i enlighet
med Vänsterpartiets förslag enligt protokollsbilaga 4 till detta ärende.
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Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat utse Emil Högbergs (S) m.fl.
yrkande som motförslag vid omröstningen.
Härefter uppställs och justeras följande voteringsproposition. Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag enligt punkten 4 röstar ja, den som bifaller Emil Högbergs
(S) m.fl. yrkande att drift- och investeringsbudgeten för nämnderna fastställs i
enlighet med Arbetarepartiet-Socialdemokraternas och Miljöpartiet de grönas
gemensamma förslag röstar nej. Vinner nej-propositionen har kommunfullmäktige
beslutat bifalla Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande vad gäller drift- och
investeringsbudgeten för nämnderna.
Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för ja-propositionen: Daniel Dronjak
(M), Christina Eklund (M), Jelena Drenjanin (M), Vibeke Bildt (L), Christian
Ottosson (C), Erik Ottoson (M), Gunilla Helmerson (M), Tomas Hansson (KD), Eva
Carlsson-Paulsén (M), Ted Wallebo (M), Evelina Robertson (C), Ellinor Avsan (M),
Nils Johnson (M), Ingalill Söderberg (DP), Peter Höög (M), Malin Danielsson (L),
Carl Göransson (M), Leif Dyrvall (DP), Kennet Bergh (M), Karl Henriksson (KD),
Lars Björkman (HP), Cem Delen (L), Amir Seyfeddini (M), Björn Karlsson (M),
Love Bergström (M), Bengt Nylander (C), Fredrik Kristoffersen (M), Bo Källström
(L) och Jennifer Lind (M).
Följande ledamöter röstar för nej-propositionen: Emil Högberg (S), Sara HeelgeVikmång (S), Marica Lindblad (MP), Bilal Dogan (S), Nujin Alacabek Darwich (V),
Anneli Sjöberg (S), Rikard Lingström (S), Ann-Marie Högberg (S), Fredrik
Fjällström (S), Jonatan Spejare (V), Peter Johansson (MP), Tomas Henriksson (S),
Yosef Sigal (S), Michaela Lööf (S), Åke Wickberg (MP), Erling Karlsson (S), Marie
Fors (S), Louise Callenberg (S), Göran Hallberg (S), Madeleine Johansson (V),
Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP), Anders Abel (MP), Michael Hagström
(S), Sara Holmgren (S), Anna Larsson (S) och Sonia Benavente (V).
Kommunfullmäktige har alltså med 29 röster mot 27 beslutat i enlighet med enligt
punkten 4 i kommunstyrelsens förslag.
Arnold Boström (SD), Sven Pernils (SD), Mats Arkhem (SD), Martin Nigals (SD)
och Lars Johansson (SD) avstod från att delta i omröstningen.
Kommunfullmäktige beslutar härefter i enlighet med punkterna 5, 6, 7 och 8 i
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall dels till punkten 9 i
kommunstyrelsens förslag, dels till Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande om bifall till
Arbetarepartiet Socialdemokraternas förslag i denna del enligt protokollsbilaga 1 till
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detta ärende, dels till Marica Lindblads (MP) m.fl. yrkande om bifall till Miljöpartiet
de grönas förslag i denna del enligt protokollsbilaga 2 till detta ärende, dels till Nujin
Alacabek Darwichs (V) m.fl. yrkande om bifall till Vänsterpartiets förslag i denna del
enligt protokollsbilaga 4 till detta ärende samt dels till Arnold Boströms (SD) m.fl.
yrkande om bifall till Sverigedemokraternas förslag i denna del enligt
protokollsbilaga 3 till detta ärende Härvid finner ordföranden att kommunfullmäktige
beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Härefter beslutar kommunfullmäktige i enlighet med punkterna 10 och 11 i
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till och avslag på Emil
Högbergs (S) m.fl. yrkande om att kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram ett
förslag till ny vision för Huddinge till Mål och Budget 2018. Härvid finner
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet.
Slutligen ställer ordföranden propositioner efter varandra om bifall till och avslag på
Marica Lindblads (MP) m.fl. yrkande att kommunstyrelsen får i uppdrag att under
2016-2017 utvärdera Hållbart Huddinge 2030 med hållbarhetsrapporten som
underlag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet.
Reservationer i kommunfullmäktige
Mot vart och ett av de beslut som inte inneburit bifall till av dem framställda
yrkanden reserverar sig Emil Högberg (S) för Arbetarepartiet Socialdemokraternas
fullmäktigegrupp, Birgitta Ljung (MP) för Miljöpartiet de grönas fullmäktigegrupp,
Nujin Alacabek Darwich (V) för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp och Arnold
Boström (SD) för Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp, samtliga till förmån för
respektive egna yrkanden.
Beslutet delges
Samtliga nämnder och förvaltningar
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Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och de enskilda
ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem för år 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem samt de
enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2015.
Sammanfattning
Huddinge kommun har tillsammans med Botkyrka kommun, Salems kommun,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting från och med
den 1 januari 2013 bildat Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem.
Förbundet hade vid utgången av år 2015 ett samlat överskott om 5 917 300 kr. Det
ekonomiska resultatet år 2015 blev dock en förlust om 96 500 kr. Enligt förbundets
plan skulle man under år 2015 att använda tidigare överskott i verksamheten.
Underskottet uppgick dock inte till den nivå som budgeterades.
Intäkterna från förbundets medlemmar uppgick till sammanlagt 17 200 000 kr (18
040 000 kr för år 2014) varav 2 021 000 kr från Huddinge kommun. Kostnaderna
uppgick till 17 296 300 kr. Tillgångarna uppgick vid årets slut till 5 917 300 kr.
Samordningsförbundets förtroendevalda revisorer har avlämnat en revisionsberättelse
enligt vilken styrelsen i samordningsförbundet bedöms ha bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den
interna kontrollen varit tillräcklig. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt
väsentligt är rättvisande och årsredovisningen har upprättats i enlighet med
tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.
Sammantaget bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt
med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna
”tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet”.
EY, som upphandlats som sakkunnigt biträde till revisorerna i samordningsförbundet,
har gjort en granskning av årsbokslutet och årsredovisningen för förbundet för år
2015. Enligt granskningsrapporten görs sammanfattningsvis den bedömningen att det
inte framkommit några väsentliga noteringar som påverkar revisorernas bedömning
av att resultat och ställning ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning
för året 2015. Man anger dock att vissa utvecklingsområden har identifierats.
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Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att styrelsen för Samordningsförbundet
Botkyrka, Huddinge och Salem samt de enskilda förtroendevalda i detta organ utan
särskild motivering ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Jäv i kommunfullmäktige
Det antecknas, att Gunilla Helmerson (M) och Fredrik Kristoffersen (M) på grund av
jäv inte deltar i kommunfullmäktiges handläggning och beslut i detta ärende.

Beslutet delges
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
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Ändring av kommunstyrelsens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen reglemente ska ha den ändrade utformning som framgår av
kolumnen rubricerad ”Förslag till ändrat reglemente” i bilaga 1 till kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 april 2016, dock att texten ”då åtgärden
som begäran avser, omfattas av gällande plan för samhällsbyggnadsprojekt i
Huddinge kommun,” i 8 § punkten 3 i reglementet ska strykas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen reglemente ska ha den ändrade utformning som framgår av
kolumnen rubricerad ”Förslag till ändrat reglemente” i bilaga 1 till kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 april 2016.
Sammanfattning
Gällande reglemente för kommunstyrelsen (HKF 9200) genomgick senast en större
omarbetning år 2014 (kommunfullmäktiges beslut den 10 mars 2014, § 14). Härefter
har delar av 8 § i reglementet ändrats som en följd av den organisationsförändring
som ägde rum från och med år 2015.
Kommunstyrelsens förvaltning har nu gjort en översyn av kommunstyrelsens
reglemente. Genomgången har initierats genom att vissa delar av reglementet behöver
uppdateras till följd av att däri ingående nomenklatur till vissa delar ersatts av annan
nomenklatur (exempelvis orden projektplan och Agenda 21-dokument). I samband
härmed har en jämförelse gjorts med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
reglemente för styrelsen och övriga nämnder – ett underlag för lokala bedömningar,
daterat i december 2014. Jämförelsen har lett till en större omarbetning av hela
reglementet med SKL:s underlag som grund.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att beslut fattas om en ändrad utformning av
kommunstyrelsens reglemente i enlighet med kolumnen rubricerad ”Förslag till
ändrat reglemente” i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande
daterat den 26 april 2016.
Överläggning i kommunfullmäktige
Malin Danielsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, dock att texten ”då
åtgärden som begäran avser, omfattas av gällande plan för samhällsbyggnadsprojekt i
Huddinge kommun,” i 8 § punkten 3 i reglementet ska strykas.
Sammanträdesdatum
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Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Propositioner i kommunfullmäktige
Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens
förslag och till Malin Danielsson (L) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag
dock att texten ”då åtgärden som begäran avser, omfattas av gällande plan för
samhällsbyggnadsprojekt i Huddinge kommun,” i 8 § punkten 3 i reglementet ska
strykas. Härvid finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Malin
Danielssons (L) förslag.
Beslutet delges
HKF
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Ändring av bolagsordningen för Södertörns Energi AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till ändrad bolagsordning för Södertörns Energi AB fastställs enligt kolumn
nr 2 i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 april
2016. Det fastställda förslaget förutsätts snarast tas upp för beslut på Södertörns
Energi AB:s bolagsstämma.
2. Paragraf 5 i bolagsordningen för Södertörns Fjärrvärme AB ska ha följande
ändrade lydelse:
”Styrelsen består av minst sex och högst tio ledamöter med lika antal suppleanter.
Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen för tiden från årsstämma till slutet av
den första årsstämma som hålls efter det år då ledamöterna och suppleanterna utsågs.
Botkyrka och Huddinge kommunfullmäktige väljer vardera lika antal ledamöter och
suppleanter.
Utöver de antal ledamöter, som väljs enligt första och andra styckena kan
bolagsstämman på förslag av fullmäktige i Botkyrka och Huddinge kommuner som
ledamot i styrelsen välja den verkställande direktören i Södertörns Energi AB.
Bolagsstämman utser ordförande och vice ordförande inom styrelsen.”
3. Södertörns Energi AB ska – utöver de ägardirektiv som beslutats i ett särskilt
ärende - som ytterligare ägardirektiv tillse att den enligt punkten 2 ovan föreslagna
ändringen av § 5 i bolagsordningen för Södertörns Fjärrvärme AB genomförs genom
beslut på bolagsstämma.
Sammanfattning
Södertörns Energi AB
Bolagsordningen för Södertörns Energi AB fick sin nuvarande utformning år 2008.
Kommunfullmäktige tog sitt beslut att godkänna densamma den 11 februari 2008, §
40; se kolumn nr 1 i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande
daterat den 8 april 2016.
När det gäller bolagsordning för Södertörns Fjärrvärme AB så togs beslut om denna
av fullmäktige den 11 maj 2009, § 104.
Enligt 3 kap. 17 § första stycket kommunallagen (”KL”) ska fullmäktige
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, se till
2. att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som
utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter,
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
fattas,
Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

26 (81)

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragraf

13 juni 2016

§6

Diarienummer KS-2014/1125.112

5. utse minst en lekmannarevisor, och
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas
över till privata utförare.
Södertörns Energi AB:s gällande bolagsordning uppfyller inte fullt ut kraven enligt
den angivna bestämmelsen. Detta gäller framför allt det som anges under punkten 2.
Även i övrigt föreligger skäl att se över bolagsordningen.
Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med bolagets andra ägare Botkyrka
kommun upprättat ett förslag till ändrad bolagsordning för Södertörns Energi AB.
Under hand har förlaget därefter skickats till den verkställande direktören för
Södertörns Energi AB för yttrande. Mot bakgrund av vad VD:n anfört har förslaget
därefter justerats.
Södertörns Fjärrvärme AB
För Södertörns Fjärrvärme AB har ägarkommunerna liksom Södertörns Energi AB
önskemål om att den verkställande direktören för sistnämnda bolag ska beredas plats i
styrelsen för Södertörns Fjärrvärme AB. Mot denna bakgrund har Botkyrka och
Huddinge kommuner tagit fram ett förslag som gör det möjligt att uppfylla detta
önskemål.
Beslutet delges
Södertörns Energi AB
Södertörns Fjärrvärme AB
HKF
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Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund
avseende verksamhetsåret 2015 - Prövning av ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Förbundsdirektionen för Södertörns Brandförsvarsförbund och de enskilda
förtroendevalda i direktionen beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning under
verksamhetsåret 2015. Som motivering för beslutet åberopas innehållet i
revisionsberättelsen enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande daterat den 15 april 2016.
Sammanfattning
Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund beslöt den 18 mars 2016
att godkänna årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för år 2015. Resultatet
består i ett överskott om 11 213 tkr (3 379 tkr). Efter att hänsyn tagits till
realisationsvinster (290 tkr) blir det justerade resultatet vid avstämning mot
balanskravet 10 943 tkr (2 859 tkr). Överskottet anges bero på vakanser bland
brandingenjörer och insatsledare som inte varit möjliga att tillsätta på grund av brist
på utbildade brandingenjörer och insatsledare. Omsättningen bland Kommunals
medlemmar liksom en vakans inom staben anges också ha bidragit till överskottet. I
resultatet ingår även en jämförelsestörande intäkt på 2 730 tkr (återbetalning av
Foraavgifter). Enligt förvaltningsberättelsen kan därmed en avsättning ske till
resultatutjämningsfonden (RUR) med 8 miljoner kr. Reservering får maximalt göras
med den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av
medlemsbidraget till kommunalförbundet; se förbundets Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och hantering av Resultatutjämningsreserv. Det sammanlagda
medlemsbidraget uppgick för år 2015 till 294 371 tkr.
Huddinge kommuns bidrag för år 2015 vad gäller Södertörns Brandförsvarsförbund
uppgick till 61 557 tkr. Motsvarande siffra var för närmast föregående år 60 126 tkr. I
revisionsberättelse daterad den 22 mars 2016 tillstyrker revisorerna att
förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas
ansvarsfrihet. Årsredovisningen bedöms vara upprättad i enlighet med lagen om
kommunal redovisning och god redovisningssed. Enligt revisorerna visar
granskningen vidare att resultatet uppfyller balanskravet samt är förenligt med
fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att förbundsdirektionen för Södertörns
Brandförsvarsförbund och de enskilda förtroendevalda i direktionen beviljas
ansvarsfrihet för sin förvaltning under verksamhetsåret 2015. Som motivering för
beslutet föreslås åberopas innehållet i revisionsberättelsen.
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Jäv i kommunfullmäktige
Det antecknas, att Ann-Marie Högberg (S) och Anneli Sjöberg (S) på grund av jäv
inte deltar i kommunfullmäktiges handläggning och beslut i ärendet.
Sedan Jennifer Lind (M) yttrat sig förklaras överläggningen avslutad i ärendet.

Beslutet delges
1. Södertörns brandförsvarsförbund
2. Botkyrka kommun
3. Ekerö kommun
4. Haninge kommun
5. Nacka kommun
6. Nykvarns kommun
7. Nynäshamns kommun
8. Salems kommun
9. Södertälje kommun
10. Tyresö kommun
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Förslag till medlemskommunerna att uppdra åt Södertörns
Brandförsvarsförbund att från och med 2016 fortlöpande
justera den årliga uppräkningen av taxan för sotning och
brandskyddskontroll enligt det av SKL och SSR förhandlade
sotningsindex
Kommunfullmäktiges beslut
1. Det uppdras åt förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund att med
stöd av punkten 4 i taxan för sotning med tillämpningsområde Huddinge kommun
årligen revidera avgifterna i nämnda taxa i enlighet med däri angivet index.
2. Det uppdras åt förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund att med
stöd av punkten 5 i taxan för brandskyddskontroll med tillämpningsområde
Huddinge kommun årligen revidera avgifterna i nämnda taxa i enlighet med däri
angivet index.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslöt den 10 februari 2014, § 2, om taxa för bland annat
sotning och taxa för brandskyddskontroll för Södertörns brandförsvarsförbund (se
bilagorna 2 och 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11
maj 2015). Motsvarande beslut togs av kommunfullmäktige i de andra
medlemskommunerna.
Den 8 juni 2015 beslöt fullmäktige
1. att taxan för sotning med tillämpningsområde Huddinge kommun från och med
den 1 juli 2015 skulle räknas upp med 2,49 %.
2. att taxan för brandskyddskontroll med tillämpningsområde Huddinge kommun från
och med den 1 juli 2015 skulle räknas upp med 2,49 %.
Förbundsdirektionen för SBFF föreslår enligt beslut den 22 april 2016, § 29, att
medlemskommunerna uppdrar åt Södertörns brandförsvarsförbund att från och med
år 2016 fortlöpande justera den årliga uppräkningen av taxan för sotning och
brandskyddskontroll enligt det av SKL och Sveriges Skorstensfejarmästares
Riksförbund, SSR framförhandlade sotningsindexet.
Beslutet delges
Södertörns brandförsvarsförbund
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Detaljplan för Vidja etapp II – beslut om antagande
Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplanen för Vidja etapp II, enligt tjänsteutlåtandet daterat den 17 april 2016,
antas.
Sammanfattning
Planområdet ligger i Vidja som är ett äldre fritidshusområde vid sjön Orlångens
sydöstra del. Planområdet omfattar ca 415 bostadsfastigheter i enskild ägo och är ca
141 hektar.
Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för en utbyggnad av ett gemensamt
vatten- och avloppssystem samt en ny- och ombyggnad av befintligt vägnät. Därmed
ges möjlighet för ett permanentboende med större byggrätter och möjlighet till
avstyckningar. Detaljplanen säkerställer även ett kommunalt huvudmannaskap för de
naturområden som planeras nära stränderna medan naturområdena inom planområdet
fortsätter vara i enskild ägo genom att de inte omfattas av detaljplanen.
Naturområden nära Orlångens strandkant tillsammans med Ringsättrabadet planläggs
som allmän plats Natur med kommunalt huvudmannaskap då det är viktigt att
säkerställa allmänhetens tillträde till strandområdena vid den framtida omvandlingen
av området.
Det generella och utökade strandskyddet föreslås upphävas och istället ersättas med
ett platsspecifikt mindre strandskydd. Detta ska hindra bebyggelse och alltför stora
förändringar närmre stranden än dagsläget och skydda de uddar som uppfattas som
allemansrättsligt tillgängliga från vattensidan. För de områden nära Orlången där det
finns risk för översvämning föreslås särskilda planbestämmelser som reglerar vilka
delar av fastigheterna som får bebyggas, att byggnader inte får innehålla källare och
att fastigheterna ska fortsätta vara större.
Tomtstorlekarna föreslås vara 1 500 kvm eller 1 000 kvm beroende på område, vilket
kommer att ge möjlighet till avstyckningar. Bostadsbebyggelsen kan uppföras som
friliggande småhus i högst två våningar. Verksamheter medges inom
huvudbyggnaden för att öka möjligheten till service och arbetsplatser inom området.
Gatunätsstrukturen föreslås i huvudsak behållas och befintliga vägar kommer att
byggas om för att klara kommunens standard för vägar i områden med
permanentboende. Bussen föreslås kunna gå längre in i området och få en ny
ändhållplats vid Beckasinvägen/Näktergalsvägen. Kommunen övertar
huvudmannaskapet för de allmänna platserna inom Vidja etapp II.
Genomförandetiden är 15 år och har en förskjuten genomförandetid som är anpassad
efter tiden det tar att bygga ut gator och ett allmänt vatten- och avloppssystem i
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området. Den förskjutna genomförandetiden är därför 4-5 år beroende på delområde.
Utbyggnad av gator och ledningar bedöms ske under åren 2017-2022. Ny bebyggelse
kan ske från år 2021 och framåt.
Överläggning i kommunfullmäktige
Malin Danielsson (L) yrkar med instämmande av Gunilla Helmerson (M) bifall till
kommunstyrelsens förslag. Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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Gatukostnadsutredning för Vidja etapp 1 och 2 inom
kommundelen Trångsund
Kommunfullmäktiges beslut
1. Uppdraget till kommunstyrelsen att på Huddinge kommuns vägnar besluta i
samtliga frågor rörande uttag av gatukostnader, vilka uppdrag framgår dels av
gatukostnadsreglementet för Huddinge kommun (HKF 3100) och dels av 8 § i
kommunstyrelsens reglemente (HKF 9200), återkallas när det gäller beslut att
fastställa gatukostnadsutredning för Vidja etapp 1 och 2 inom kommundelen
Trångsund; se punkten 2 nedan.
2. Gatukostnadsutredningen för Vidja etapp 1 och 2 inom kommundelen Trångsund
fastställs enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat
den 8 mars 2016.
Sammanfattning
Huddinge kommun beräknar att i enlighet med detaljplanerna för Vidja etapp 1 och 2
inom kommundelen Trångsund, bygga om gatorna inom området. Innan kommunen
bygger om gatorna ska kommunen besluta om uttag av gatukostnader efter samråd
och utställning.
Den preliminära kostnaden för gatuutbyggnaden var i samband med utställning
beräknad till sammanlagt cirka 196 000 000 kr. Schablonbeloppen för vad det
erfarenhetsmässigt kostar att bygga gator av kommunal standard har dock ökat, vilket
gör att utbyggnaden blir dyrare än beräknat. Den nya beräknade kostnaden är cirka
279 000 000 kr. Detta är inget som påverkar gatukostnadsuttaget för enskilda
fastighetsägare då takkostnaden för de boende är fastställt till cirka 166 000 000 kr.
Genom det höjda schablonbeloppet kommer kommunens kostnader att öka från
beräknade cirka 30 000 000 kr vid tidpunkt för utställning till cirka 115 000 000 kr
vid fastställelse.
Av den beräknade kostnaden kommer de boende att betala cirka 60 % och kommunen
cirka 40 %, förutsatt att alla beräknade tillkommande fastigheter styckas av och
faktureras.
Gatulängderna har minskats något mot vad som redovisades vid tidpunkt för
utställning, och med de nya längderna blir den beräknade kostnaden per fastighet
något lägre. De nya beräknade kostnaderna i fastställelsehandlingen är 206 500 kr för
befintliga fastigheter och 425 400 kr för tillkommande fastigheter jämfört med de i
utställningshandlingen beräknade kostnaderna 208 500 kr för befintliga fastigheter
och 433 500 kr för tillkommande fastigheter. Om kostnaderna för gatuutbyggnaden
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har underskridits jämfört med den beräknade kostnaden i utställningshandlingen, så
är det de faktiska kostnaderna som ligger till grund för faktureringen. Om
kostnaderna istället har överskridits jämfört med den beräknade kostnaden i enlighet
med fastställd takkostnad vid utställning, är det takkostnaden som ligger till grund för
faktureringen.
Under utställningstiden kom det in synpunkter från 62 sakägare inom området,
fastigheter och föreningar, se samrådsredogörelse, bilaga 4.
Överläggning i kommunfullmäktige
Sedan Lars Björkman (HP), Emil Högberg (S), Malin Danielsson (L) och Daniel
Dronjak (M) yttrat sig förklaras överläggningen avslutad.

Protokollsanteckning
Lars Björkman (HP) anmäler protokollsanteckning; se bilaga till detta protokoll.

Beslutet delges
Vidja vägförening
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Ramavtal mellan Huddinge kommun, NCC Boende AB och
Huge Fastigheter AB rörande exploateringsprojektet
Sjödalsbacken
Kommunfullmäktiges beslut
Ramavtal mellan Huddinge kommun, NCC Boende AB och Huge Fastigheter AB
rörande exploateringsprojektet Sjödalsbacken godkänns i enlighet med bilaga till
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 21 april 2016.
Sammanfattning
Med anledning av föreslaget ändrat planuppdrag för Sjödalsbacken, i östra delen av
Huddinge centrum angränsande till Storängen, har kommunstyrelsens förvaltning
upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen, NCC Boende AB och Huge
Fastigheter AB i vilket bland annat regleras inriktning för ny detaljplan, kommande
marköverlåtelser, exploateringsförutsättningar och exploateringskostnader.
Detaljplanens inriktning är bostäder om cirka 220 lägenheter, en förskola om 5
avdelningar och en skogspark. Byggherren ska bekosta utbyggnad av lokalgatan och
del av andra övergripande allmänna anläggningar inom programmet för Huddinge
centrum. Byggherrens kostnad har ett tak vilket gör att risken för kostnaderna delas
mellan byggherren och kommunen.
Avsikten är att NCC Boende AB ska ensam svara för rättigheterna och skyldigheterna
såsom exploatör av området när exploateringsavtal ska tecknas samtidigt som marken
inom planområdet överlåts från Huge Fastigheter AB till NCC Boende AB.
Ramavtalet innehåller en option för kommunen att erhålla sex lägenheter för LSSboende samt en förskola för cirka 100 barn. Den planerade förskolan kommer ge ett
överskott på förskoleplatser utöver det behov som den planerade bebyggelsen ger
upphov till.
Överläggning i kommunfullmäktige
Malin Danielsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Emil Högberg (S), Marica Lindblad (MP), Nujin Alacabek Darwich
(V) och Ann-Marie Högberg (S). Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Protokollsanteckningar
Emil Högberg (S), Marica Lindblad (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) anmäler
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protokollsanteckning för Arbetarepartiet-Socialdemokraternas, Miljöpartiet de grönas
respektive Vänsterpartiets fullmäktigegrupper; se bilaga till detta protokoll.
Beslutet delges
Huge Fastigheter AB
NCC Boende AB
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Riktlinjer för exploateringsavtal
Kommunfullmäktiges beslut
1. Riktlinjer för exploateringsavtal antas.
2. Riktlinjer för exploateringsavtal ersätter, tillsammans med riktlinjer för
markanvisningar (KS-2016/946), riktlinjer för upplåtelse och försäljning av
kommunägd mark i Huddinge.
Sammanfattning
Enligt gällande lagstiftning (2014:900) ska en kommun, som avser att teckna
exploateringsavtal för genomförande av en detaljplan, upprätta riktlinjer för detta
förfarande. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för genomförandet av en
detaljplan som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå ett
sådant avtal med kommunen. Riktlinjerna är vägledande och är inte bindande, vare
sig för kommunen själv eller för de byggherrar som kommunen avser ingå avtal med.
Förslag till riktlinjer har tagits fram och utgår från rekommendationer från Sveriges
kommuner och landsting. Särskilt för Huddinge kommun så redovisar riktlinjerna
kommunens krav på upplåtelse av bostäder eller lokaler för kommunal verksamhet
samt hur kommunen avser att arbeta med ekologisk och social hållbarhet.
Riktlinjerna ska skapa transparens av kommunens arbete med exploateringsavtal och
kan möjliggöra för att fler byggbolag kan etablera sig i Huddinge. Riktlinjerna bör
också kunna bidra till en mer effektiv samhällsbyggnadsprocess då vissa
grundläggande principer fastställs och utgör en förutsättning i kommunens
samhällsbyggnadsprojekt.
Överläggning i kommunfullmäktige
Emil Högberg (S) yrkar med instämmande av Marica Lindblad (MP) och Nujin
Alacabek Darwich (V) att följande tillägg görs till första stycket i punkten 4.1 i
riktlinjerna: ”I bostadsprojekt ska kommunen motsatsvis inte ålägga exploatörerna att
bekosta åtgärder som inte beror direkt på projektet för att inte bidra till att driva upp
boendekostnaderna.”; se bilaga till detta protokoll.
Malin Danielsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Ann-Marie Högberg (S). Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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Propositioner i kommunfullmäktige
Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens
förslag och till Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande om ett tillägg till punkten 4.1 i
riktlinjerna och finner därvid att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens
förslag.
Reservationer i kommunfullmäktige
Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Emil Högberg (S) för ArbetarepartietSocialdemokraternas fullmäktigegrupp, Marica Lindblad (MP) för Miljöpartiet de
grönas fullmäktigegrupp och Nujin Alacabek Darwich (V) för Vänsterpartiets
fullmäktigegrupp, samtliga till förmån för respektive eget yrkande.

Beslutet delges
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasienämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Natur- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Tillsynsnämnden
Äldreomsorgsnämnden
Huge Fastigheter AB
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Riktlinjer för markanvisningar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Riktlinjer för markanvisningar antas.
2. Riktlinjer för markanvisningar ersätter, tillsammans med riktlinjer för
exploateringsavtal (KS-2016/945), riktlinjer för upplåtelse och försäljning av
kommunägd mark i Huddinge.
Sammanfattning
Enligt gällande lagstiftning, lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala
markanvisningar, ska en kommun, som avser att teckna markanvisningsavtal upprätta
riktlinjer för detta förfarande. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter
och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande,
handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer
för markprissättning. Riktlinjerna ska vara klargörande rörande kommunens krav på
byggherrar och vilka förutsättningar som gäller för försäljning eller upplåtelse av
kommunägd mark.
Riktlinjerna är vägledande och är inte bindande, vare sig för kommunen själv eller för
de byggherrar som kommunen avser ingå avtal med.
Förslag till riktlinjer har tagits fram och utgår från rekommendationer från Sveriges
kommuner och landsting. Särskilt för Huddinge kommun så redovisar riktlinjerna
kommunens krav på upplåtelse av bostäder eller lokaler för kommunal verksamhet
samt hur kommunen avser att arbeta med ekologisk och social hållbarhet. I riktlinjer
för markanvisningar ska det även framgå vad som gäller avseende
byggnadsskyldighet och återgångsvillkor i avtal.
Riktlinjerna ska skapa transparens av kommunens arbete med markanvisningar och
kan möjliggöra för att fler byggbolag kan etablera sig i Huddinge. Riktlinjerna bör
också kunna bidra till en mer effektiv samhällsbyggnadsprocess då vissa
grundläggande principer fastställs och utgör en förutsättning i kommunens
samhällsbyggnadsprojekt.
Överläggning i kommunfullmäktige
Emil Högberg (S) yrkar med instämmande av Marica Lindblad (MP) och Nujin
Alacabek Darwich (V) bifall till kommunstyrelsens förslag, dock att följande tillägg
ska göras till första stycket i punkten 4.1 i riktlinjerna: ”I bostadsprojekt ska
kommunen motsatsvis inte ålägga exploatörerna att bekosta åtgärder som inte beror
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direkt på projektet för att inte bidra till att driva upp boendekostnaderna.”; se bilaga
till detta protokoll.
Malin Danielsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Härefter förklaras
överläggningen avslutad.
Propositioner i kommunfullmäktige
Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens
förslag och till Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande om ett tillägg till punkten 4.1 i
riktlinjerna och finner därvid att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens
förslag.
Reservationer i kommunfullmäktige
Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Emil Högberg (S) för ArbetarepartietSocialdemokraternas fullmäktigegrupp, Marica Lindblad (MP) för Miljöpartiet de
grönas fullmäktigegrupp och Nujin Alacabek Darwich (V) för Vänsterpartiets
fullmäktigegrupp, samtliga till förmån för respektive eget yrkande.
Beslutet delges
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasienämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Natur- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Tillsynsnämnden
Äldreomsorgsnämnden
Huge Fastigheter AB
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Redovisning av väckta och obesvarade motioner och
medborgarförslag i Huddinge kommunfullmäktige per den 30
april 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag i Huddinge
kommunfullmäktige per den 30 april 2016 godkänns, i enlighet med bilaga 1 och 2
till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 20 april 2016.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de motioner och medborgarförslag
som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges
ordinarie sammanträde i juni och december.
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat bifogade förteckningar över i
kommunfullmäktige väckta och obesvarade motioner och medborgarförslag per den
30 april 2016.
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Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan
nämnd per den 30 april 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen av de i kommunfullmäktige väckta och till annan nämnd överlämnade
medborgarförslagen per den 30 april 2016 godkänns, i enlighet med
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 22 april 2016.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige överlämnar vissa medborgarförslag för beslut till berörda
nämnder. Redovisningen av nämndernas beslut ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträde i juni och december.
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Diarienummer KS-2016/1252.186

Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens
VA-verksaktiebolag (Syvab)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydvästra
stockholmsregionens va-verksaktiebolag - Syvabs låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 3 900 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader

Sammanfattning
Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - Syvabs ägs gemensamt direkt
eller indirekt av sex kommuner (Huddinge, Stockholm, Nykvarn, Salem, Södertälje
och Botkyrka) Huddinge kommun är sedan lång tid, genom konsortieavtal,
borgensman för Syvabs lån upp till ett belopp om 3 900 000 kr av bolagets totala
borgensram om 460 000 000 kr.
En uppdatering av borgensbeslutets formulering är nödvändig för att dels följa
bakomliggande ägaravtal och dels uppnå de krav på beslutsformuleringar om
proprieborgen som långivare ställer.
Beslutet delges
Syvab
Akten
Övriga ägarkommuner (Stockholm, Nykvarn, Salem, Södertälje och Botkyrka)
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Regler för utnämnande av Årets ung företagsamhets (UF)elev
Kommunfullmäktiges beslut
Regler för utnämnande av Årets UF-elev enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2016, antas.

Sammanfattning
I Huddinge har det under flera år delats ut ett pris kallat Årets UF-elev. Priset delade
initialt ut av Arena Huddinge men togs för 2 år sedan över av Huddinge kommun. I
och med övertagandet av utnämningen antogs dock inget kommunalt regelverk för
densamma och kommunstyrelsens förvaltning har nu blivit uppmärksammad på detta.
Beslutet delges
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Befrielse från förtroendeuppdrag
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Anti Avsan (M) från uppdraget som styrelseledamot tillika ordförande i
styrelsen för Huge Fastigheter AB,
att från och med den 17 juni 2016 befria Emil Högberg (S) från sina uppdrag som
kommunalråd, som ledamot i kommunstyrelsen, som ersättare i styrelsen för Huge
Fastigheter AB, som ledamot i Föreningen Arena Huddinges styrelse, som ledamot i
Södertörns Energi AB:s styrelse samt som ledamot kommunfullmäktiges
valberedning,
att befria Anna von Fricks (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige,
att befria Magnus Dager (M) från uppdraget som ersättare i natur- och
byggnadsnämnden,
att befria Martin Nigals (SD) från uppdraget som ersättare i gymnasienämnden,
att befria Birgitta du Rées (SD) från uppdraget som ledamot i demokratiberedningen.

Kommunfullmäktige beslutar slutligen
att hos Länsstyrelsen i Stockholms län hemställa om åtgärd för utseende av ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Anna von Fricks (M).
--------------
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Fyllnadsval och nominering

Kommunfullmäktige beslutar om följande fyllnadsval för nedan angivna uppdrag och
för nedan angivna tider:
Ny ersättare i äldreomsorgsnämnden för perioden till och med den 31 december
2018
Patrik Rahm
(M)
Ny ersättare efter Fredrik Arnesson
Ny ersättare i gymnasienämnden för perioden till och med den 31 december
2018
Andreas Carlsson
(SD)
Ny ersättare efter Martin Nigals
Ny ledamot i demokratiberedningen för perioden till och med den 14 oktober
2018
Ann Clewett
(SD)
Ny ledamot efter Birgitta du Rées
Ny ersättare i demokratiberedningen för perioden till och med den 14 oktober
2018
Birgitta du Rées
(SD)
Ny ersättare efter Ann Clewett
Ny ersättare i natur- och byggnadsnämnden för perioden till och med den 31
december 2018
Bernt Rehnström
(M)
Ny ersättare efter Magnus Dager
Nominering av ny ledamot i styrelsen för Södertörns Fjärrvärme AB
Kommunfullmäktige beslutar - under förutsättning att föreslagen ändring av
bolagsordningen för Södertörns Fjärrvärme AB (se § 6 i detta protokoll) registreras
hos Bolagsverket - att nominera Ulrika Snellman, verkställande direktör för
Södertörns Energi AB, till ledamot i styrelsen för Södertörns Fjärrvärme AB till och
med ordinarie bolagsstämma år 2017, och
• från ordinarie bolagsstämma år 2017 till och med ordinarie bolagsstämma år
2018, samt
• från ordinarie bolagsstämma år 2018 till och med ordinarie bolagsstämma år
2019.
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Gör Huddinge till en fristad för förföljda författare – svar på
motion väckt av Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek
Darwich (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande,
daterat den 1 februari 2016, avslås motionen.
Sammanfattning
Britt Björneke och Nujin Alacabek Darwich (båda V) väckte vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 9 september 2013 en motion om att Huddinge
kommun ska bli en fristad för förföljda författare.
Motionärerna framhåller att i många länder världen över utsätts författare för hot och
förföljelser för att de utövar sin grundläggande rättighet till yttrandefrihet. I motionen
hänvisas till att kommunen på olika sätt stödjer och uppmuntrar kulturell verksamhet
och att kommunen därför skulle vara lämplig att bli fristad för förföljda författare.
Motionen har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden och demokrati- och
mångfaldsberedningen.
Remissinstanserna är i grunden positiva till motionen men framhåller samtidigt att det
är ett stort ekonomiskt åtagande. Demokrati- och mångfaldsberedningen anser att det
finns många angelägna demokratifrågor som de resurser som måste avsättas till detta
förslag skulle kunna användas till.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 februari 2014 samt den 29 april 2015
återremitteras ärendet för ytterligare beredning.
Rättsläget har tidigare varit oklart då det funnits delade meningar i kommunsverige
avseende huruvida åtagandet rörande förföljda författare ligger inom den kommunala
kompetensen eller inte. De lagliga förutsättningarna har emellertid klarnat efter en
dom i kammarrätten i Sundsvall där det slås fast att det inte finns några juridiska
hinder för kommunerna att erbjuda förföljda författare en fristad.
Att vara en fristad för förföljda författare innebär dock att kommunen begränsar sig
till att ta emot människor med ett bestämt yrke. Det bör understrykas att även
människor med andra yrken kan uppleva ett skyddsbehov. Att uteslutande ge stöd och
skydd åt författare kan uppfattas som godtyckligt och diskriminerande.
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Åtagandet att vara fristad för förföljda författare innebär även ett relativt stort
ekonomiskt åtagande som skulle ställa krav på omprioriteringar med inverkan på
befintlig verksamhet som följd.
Kultur- och fritidsförvaltningen har varit i kontakt med övriga Södertörnskommuner
för att undersöka om det finns intresse av ett samarbete kring att ta emot förföljda
författare. Förvaltningen anger dock att frågan om förföljda författare inte är aktuell i
dessa kommuner för närvarande.
Under 2015 kom ett stort antal nyanlända till Huddinge. Ett flertal av dessa har
sannolikt en bakgrund som författare, konstnärer, musiker etc. Denna kompetens bör
tas till vara genom att erbjuda former för nätverkande och utbytande av kunskap,
deltagande i och kontakt med såväl föreningslivet som kultur- och fritidsnämndens
kulturella verksamheter.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.
Överläggning i kommunfullmäktige
Nujin Alacabek Darwich (V) yrkar med instämmande av Sara Heelge Vikmång (S),
Marianne Broman (MP), Jan-Olof Bodén (MP) och Anna Larsson (S) bifall till
förslaget i motionen.
Jelena Drenjanin (M) yrkar med instämmande av Jennifer Lind (M), Cem Delen (L)
och Malin Danielsson (L) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Daniel Dronjak (M), Birgitta Ljung (MP) och Ellinor Avsan (M).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Propositioner i kommunfullmäktige
Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens
förslag och till Nujin Alacabek Darwichs (V) m.fl. yrkande om bifall till förslaget i
motionen och finner därvid att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs emellertid varvid följande voteringsproposition uppställs och
justeras. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Nujin
Alacabek Darwichs (V) m.fl. yrkande röstar nej. Vinner nej-propositionen har
kommunfullmäktige beslutat bifalla Nujin Alacabek Darwichs (V) m.fl. yrkande om
att bifalla förslaget i motionen.
Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för ja-propositionen: Daniel Dronjak
(M), Christina Eklund (M), Jelena Drenjanin (M), Arnold Boström (SD), Vibeke
Bildt (L), Christian Ottosson (C), Erik Ottoson (M), Gunilla Helmerson (M), Tomas
Hansson (KD), Sven Pernils (SD), Eva Carlsson-Paulsén (M), Evelina Robertson (C),
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Ellinor Avsan (M), Nils Johnson (M), Ingalill Söderberg (DP), Peter Höög (M),
Malin Danielsson (L), Carl Göransson (M), Jennifer Lind (M), Leif Dyrvall (DP),
Kennet Bergh (M), Karl Henriksson (KD), Lars Björkman (HP), Cem Delen (L),
Amir Seyfeddini (M), Björn Karlsson (M), Martin Nigals (SD), Birgitta du Rées
(SD), Diana Molinsky (M), Bengt Nylander (C), Fredrik Kristoffersen (M), Bo
Källström (L), Lars Johansson (SD) och Love Bergström (M).
Följande ledamöter röstar för nej-propositionen: Emil Högberg (S), Sara HeelgeVikmång (S), Marica Lindblad (MP), Bilal Dogan (S), Nujin Alacabek Darwich (V),
Anneli Sjöberg (S), Rikard Lingström (S), Zaire Kanat Yildirim (MP), Ann-Marie
Högberg (S), Fredrik Fjällström (S), Jonatan Spejare (V), Tomas Henriksson (S),
Yosef Sigal (S), Michaela Lööf (S), Åke Wickberg (MP), Erling Karlsson (S), Marie
Fors (S), Jan-Olof Bodén (MP), Louise Callenberg (S), Göran Hallberg (S),
Madeleine Johansson (V), Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP), Sara
Holmgren (S), Anna Larsson (S), Stefan Björk (S) och Sonia Benavente (V).
Kommunfullmäktige har alltså med 34 röster mot 27 beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Reservation i kommunfullmäktige
Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Nujin Alacabek Darwich (V) för
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp; se bilaga till detta protokoll.
Beslutet delges
Kultur- och fritidsnämnden
Demokratiberedningen
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Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion
väckt av Emil Högberg (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Motion ställd av Emil Högberg (S) om krav på goda arbetsvillkor vid upphandling
anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut av den 8 juni 2015
samt kommunstyrelsens förvaltnings svar daterat den 10 mars 2016.
Sammanfattning
Emil Högberg (S) inkom den 13 april 2015 med en motion till kommunfullmäktige
med förslag att Huddinge kommun ska ställa krav på goda arbetsvillkor vid
upphandling.
Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2015 att Huddinge kommun vid
upphandling av tjänster och byggentreprenader ska ställa krav på att företagen har
kollektivavtal alternativt tillämpar löner och anställningsvillkor på minst samma nivå.
Även i Huddinge kommuns reglemente för upphandling (HKF 9420) stadgas att
kommunen ska ställa krav på kollektivavtalsenliga löner om kravet bedöms vara
legalt möjligt, strategiskt lämpligt och förväntas få positiva effekter. (HKF 9420, § 5)
Kommunen kan inte ställa krav på att ett företag ska tillämpa kollektivavtal. Däremot
finns möjlighet att ställa krav på villkor i nivå med kollektivavtal. Kravet ska
formuleras så att det uppfyller såväl lagen om offentlig upphandling som EU:s
grundläggande principer.
Situationen är komplex då det saknas såväl juridiskt ställningstagande (prejudikat)
som vägledning från myndigheter inom arbetsrätt och upphandling. De praktiska
försök som gjorts i några kommuner, att ställa krav på kollektivavtal eller likvärdiga
villkor i upphandlingar, har ännu inte lett fram till praxis som Huddinge kommun kan
ta stöd i.
EU:s reviderade upphandlingsdirektiv förstärker upphandlande myndigheters
möjlighet att använda upphandling för att uppnå politiska mål. Ett förslag till ny
upphandlingslag för att implementera direktivet var planerat att träda ikraft i april
2016. Lagförslaget innehåller förstärkt formulering att krav på
kollektivavtalsliknande villkor bör ställas i upphandling i vissa branscher. Lagen
väntas inte träda ikraft förrän 1 januari 2017.
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Överläggning i kommunfullmäktige
Karl Henriksson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Emil Högberg (S), Marica Lindblad (MP) och Nujin Alacabek
Darwich (V). Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Protokollsanteckningar
Emil Högberg (S), Marica Lindblad (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) anmäler
protokollsanteckning för Arbetarepartiet-Socialdemokraternas, för Miljöpartiet de
grönas respektive för Vänsterpartiets fullmäktigegrupper; se bilaga till detta
protokoll.

Beslutet delges
Gymnasienämnden
Grundskolenämnden
Förskolenämnden
Socialnämnden
Äldreomsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Natur- och byggnadsnämnden
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Bättre arbetsvillkor för förtroendevalda - svar på motion väckt
av Emil Högberg (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen om bättre arbetsvillkor för förtroendevalda väckt av Emil Högberg (S)
anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande, daterat den 4 april 2016.
2. Fullmäktige ger kommunstyrelsen och samtliga nämnder i uppdrag att ta fram en
förteckning över ärenden som ska behandlas det kommande året. Förteckningen
ska innehålla ärenden som relaterar till ekonomi, verksamhetsplanering och
uppföljning, det vill säga ärenden inom ramen för kommunens planerings- och
uppföljningsprocess.
Sammanfattning
I en motion ställd till kommunfullmäktige den 13 april 2015 föreslår Emil Högberg
(S) att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag
att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en förteckning som uppdateras
löpande över de ärenden som ska behandlas det kommande året. Motionären föreslår
vidare att kommunfullmäktige även beslutar att kommunstyrelsen och de övriga
nämnderna får i uppdrag att ta fram en förteckning som uppdateras löpande över de
ärenden som ska behandlas det kommande året.
Motionären skriver att bakgrunden till förslaget är att förbättra arbetsvillkoren för de
förtroendevalda, där en förteckning över de ärenden som planeras behandlas under
året skulle ge en bättre överblick över vad som kommer att hända under året samt
underlätta förberedelsearbetet.
Motionen har remitterats till samtliga nämnder för synpunkter.
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i remissinstansernas synpunkter att det är
viktigt att hitta arbetssätt som underlättar de förtroendevaldas arbete.
Kommunens planerings- och uppföljningsprocess bör användas som utgångspunkt för
att skapa en förteckning över vilka ärenden som ska behandlas det kommande året.
Som social- och äldreomsorgsnämnden påpekar bör en sådan förteckning göras
tillgänglig på kommunens externa hemsida.
I och med arbetet att skapa ett gemensamt förhållningsätt kring
ärendehanteringsprocessen är det viktigt att förteckningen utformas på ett enhetligt
sätt i kommunen för ärenden som behandlas i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
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och i nämnderna. Det pågår ett ständigt arbete med att utveckla och förbättra
ärendehanteringsprocessen. En viktig del i det arbetet är att underlätta arbetet och
planeringen för de förtroendevalda. Att tillhandahålla en förteckning eller liknande
som visar de större ärendena som relaterar till ekonomi, verksamhetsplanering och
uppföljning är en del i att förbättra arbetsvillkoren för förtroendevalda.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen
anses besvarad.
Beslutet delges
Remissinstanserna
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Huddinges bostäder främst till Huddinges medborgare - svar
på motion väckt av Mats Arkhem (SD) och Arnold Boström
(SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande,
daterat den 7 mars 2016, avslås motionen.
Sammanfattning
Mats Arkhem (SD) och Arnold Boström (SD) inkom den 27 augusti med en motion
om att kommunfullmäktige låter utreda möjligheterna att bilda en egen bostadskö
exklusivt för Huddinges medborgare.
Motionen har skickats på remiss till Huge Fastigheter AB.
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom Huges yttrande i ärendet. Huge
framhåller att Huddinge är en del av en regional bostads- och arbetsmarknad i
Stockholms län och att kommunen därmed är beroende av den regionala tillgången
till bostäder för de som studerar, arbetar eller bedriver verksamhet i Huddinge. Att
låta bilda en egen bostadskö för enbart Hudinges invånare skulle riskera att göra
kommunen oattraktiv och leda till utestängningseffekter vilket, om flera kommuner
agerar på samma sätt, kan komma påverka tillväxten i hela regionen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.
Överläggning i kommunfullmäktige
Martin Nigals (SD) yrkar bifall till förslaget i motionen.
Jennifer Lind (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Cem Delen (L). Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Propositioner i kommunfullmäktige
Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens
förslag och till Martin Nigals (SD) yrkande om bifall till förslaget i motionen och
finner därvid att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Beslutet delges
Huge Fastigheter AB
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Bygg en cykelpendlingsväg – svar på motion ställd av Yosef
Sigal (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen från Yosef Sigal (S) om att bygga en cykelpendlingsväg besvaras i enlighet
med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 16 mars 2016.
Sammanfattning
Yosef Sigal (S) efterfrågar en cykelpendlingsväg längs järnvägen från Flemingsberg
till Årstabron, med en eventuell förlängning söderut mot Tumba. En utbyggnad skulle
enligt Yosef Sigal underlätta och korta restiden in till Stockholms innerstad och
troligtvis leda till ett ökat intresse för cykelpendling till arbetet. Enligt
förslagsställaren skulle en gen cykelpendlingsväg nästan halvera restiden med cykel.
Cykelpendlingsvägen som förslagsställaren föreslår ingår delvis som utredningsstråk
i den regionala cykelplanen för Stockholms län. Stråket finns även utpekat i
kommunens cykelplan (remissversion, november 2014) som ett utredningsstråk och i
Stockholm stads cykelplan identifieras stråket som ett huvudcykelstråk.
Mellan Huddinge och Flemingsberg finns redan idag ett utbyggt regionalt cykelstråk
längs järnvägen och Huddingevägen. Mellan Flemingsberg och Tumba utreds för
närvarande placeringen av det regionala cykelstråket av Trafikverket.
Kommunstyrelsens förvaltning är positiv till utvecklingen av en cykelpendlingsväg,
dock mellan Huddinge C och Årsta, som finns med som ett utredningsstråk i både
den regionala och kommunala cykelplanen. Kommunstyrelsens förvaltning avser att
ta initiativ till en sådan utredning. Dock anser kommunstyrelsens förvaltning att det
är Trafikverket som bör driva planeringen då funktionen av ett sådant
cykelpendlingsstråk är av regional betydelse.
Överläggning i kommunfullmäktige
Yosef Sigal (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Malin Danielsson (L). Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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Flytta inte Långsjöns kemikalieproblematik till Mälaren arbeta för att minska tillförsel av kemikalier - svar på motion
väckt av Yosef Sigal (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen ”Flytta inte Långsjöns kemikalieproblematik till Mälaren - arbeta för att
minska tillförsel av kemikalier” väckt av Yosef Sigal (S) anses besvarad, med
hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat
den 8 januari 2016.
Sammanfattning
Yosef Sigal (S) väckte den 8 juni 2015 motionen ”Flytta inte Långsjöns
kemikalieproblematik till Mälaren - arbeta för att minska tillförsel av kemikalier”.
Motionären yrkar på att:
- kommunen i samarbete med Stockholm Vatten AB utreder orsakerna till den höga
belastningen av kemikalier i sjön.
- kommunen vidtar åtgärder för att minska dessa
Motionen har skickats på remiss till natur- och byggnadsnämnden, tillsynsnämnden
och Stockholm Vatten AB för synpunkter.
Natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden har lämnat ett grundligt och
genomarbetat svar. Kommunstyrelsens förvaltning anser att deras svar ska ligga till
grund för svaret på remissen.
Kommunstyrelsens förvaltning delar remissinstansernas synpunkter om att arbete
med att vidta åtgärder för att minska belastningen av näringsämnen och föroreningar
till Långsjön redan pågår samt att det är viktigt med ett fortsatt samarbete med både
Stockholms stad och Stockholm Vatten AB för att förbättra vattenkvaliteten i
Långsjön.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen väckt av Yosef Sigal (S) anses
besvarad.
Överläggning i kommunfullmäktige
Yosef Sigal (S) yrkar med instämmande av Christian Ottosson (C) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Ellinor Avsan (M). Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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Beslutet delges
Natur- och byggnadsnämnden
Tillsynsnämnden
Stockholm Vatten AB
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Ta fram strategier för måltidsoptimering för att minska
matsvinnet i kommunens förskolor och skolor - svar på
motion väckt av Louise Callenberg (S) och Sefkan Halbori (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande,
daterat den 2 maj 2016, anses motionen besvarad.
Sammanfattning
Louise Callenberg (S) och Sefkan Halbori (S) väckte den 7 december 2015 en motion
med förslag om att strategier för arbetet med måltidsoptimering tas fram för att
minska matsvinnet i kommunens förskolor och skolor samt att Huddinge kommun
har som mål att inom tre år minska matsvinnet med en tredjedel.
Motionen har skickats på remiss till förskolenämnden, grundskolenämnden och
gymnasienämnden.
Av nämndernas remissvar framgår att det pågår ett aktivt arbete för att minska
matsvinnet i kommunens förskolor och skolor och att det i samband med förslaget till
”Miljöprogram 2017-2021” även planeras för ytterligare insatser.
Mot bakgrund av ovanstående anses motionen besvarad.
Överläggning i kommunfullmäktige
Louise Callenberg (S) yrkar med instämmande av Marica Lindblad (MP), Nujin
Alacabek Darwich (V) och Birgitta Ljung (MP) bifall till förslagen i motionen.
Jelena Drenjanin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Christina Eklund (M) och Cem Delen (L). Härefter förklaras
överläggningen avslutad.
Propositioner i kommunfullmäktige
Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens
förslag och till Louise Callenbergs (S) m.fl. yrkande om bifall till förslagen i
motionen och finner därvid att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs emellertid varvid följande voteringsproposition uppställs och
justeras. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller
Louise Callenbergs (S) m.fl. yrkande om bifall till förslagen i motionen röstar nej.
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Vinner nej-propositionen har kommunfullmäktige beslutat bifalla Louise Callenbergs
(S) m.fl. yrkande om att bifalla förslagen i motionen.
Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för ja-propositionen: Daniel Dronjak
(M), Christina Eklund (M), Jelena Drenjanin (M), Arnold Boström (SD), Vibeke
Bildt (L), Christian Ottosson (C), Erik Ottoson (M), Gunilla Helmerson (M), Tomas
Hansson (KD), Sven Pernils (SD), Eva Carlsson-Paulsén (M), Evelina Robertson (C),
Ellinor Avsan (M), Nils Johnson (M), Ingalill Söderberg (DP), Peter Höög (M),
Malin Danielsson (L), Carl Göransson (M), Jennifer Lind (M), Leif Dyrvall (DP),
Kennet Bergh (M), Karl Henriksson (KD), Lars Björkman (HP), Cem Delen (L),
Amir Seyfeddini (M), Björn Karlsson (M), Birgitta du Rées (SD), Love Bergström
(M), Bengt Nylander (C), Johanna Bergman (M), Fredrik Kristoffersen (M), Lars
Johansson (SD), Amanda Söderberg (L) och Martin Nigals (SD).
Följande ledamöter röstar för nej-propositionen: Emil Högberg (S), Sara HeelgeVikmång (S), Marica Lindblad (MP), Bilal Dogan (S), Nujin Alacabek Darwich (V),
Anneli Sjöberg (S), Rikard Lingström (S), Zaire Kanat Yildirim (MP), Ann-Marie
Högberg (S), Fredrik Fjällström (S), Jonatan Spejare (V), Tomas Henriksson (S),
Yosef Sigal (S), Michaela Lööf (S), Åke Wickberg (MP), Erling Karlsson (S), Marie
Fors (S), Jan-Olof Bodén (MP), Louise Callenberg (S), Göran Hallberg (S),
Madeleine Johansson (V), Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP), Sara
Holmgren (S), Anna Larsson (S), Stefan Björk (S) och Sonia Benavente (V).
Kommunfullmäktige har alltså med 34 röster mot 27 beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer i kommunfullmäktige
Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Emil Högberg (S) för ArbetarepartietSocialdemokraternas fullmäktigegrupp, Marica Lindblad (MP) för Miljöpartiet de
grönas fullmäktigegrupp och Nujin Alacabek Darwich (V) för Vänsterpartiets
fullmäktigegrupp, samtliga till förmån för yrkandet om bifall till förslagen i
motionen.

Beslutet delges
Remissinstanserna
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Beslut om nya interpellationer som lämnats in till
kommunstyrelsens förvaltning senast tio arbetsdagar före
fullmäktigesammanträdet
Till kommunstyrelsens förvaltning har senast tio arbetsdagar före dagens
fullmäktigesammanträde inlämnats följande interpellationer:
1. interpellation ställd av Ann-Marie Högberg (S) till gymnasienämndens ordförande
Christina Eklund (M) om varför kommunen avvisar möjligheter till
sommarjobb/feriepraktik; se bilaga till detta protokoll,
2. interpellation ställd av Sara Heelge Vikmång (S) till förskolenämndens ordförande
Karl Henriksson (KD) med frågor om beredskap och åtgärder för att säkra tillgången
på förskoleplatser; se bilaga till detta protokoll.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationerna får ställas.
------------
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Svar på interpellation ställd av Ann-Marie Högberg (S) till
gymnasienämndens ordförande Christina Eklund (M) om
varför kommunen avvisar möjligheter till
sommarjobb/feriepraktik
Som svar var på Ann-Marie Högbergs (S) interpellation ställd den 13 juni 2016, § 27,
om varför kommunen avvisar möjligheter till sommarjobb/feriepraktik hänvisar
gymnasienämnden ordförande Christina Eklund (M) till sitt utsända skriftliga
interpellationssvar; se bilaga till detta protokoll.
Sedan gymnasienämndens ordförande Christina Eklund (M) besvarat interpellationen
yttrar sig Ann-Marie Högberg (S) och Göran Hallberg (S).
------------
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Svar på interpellation ställd av Sara Heelge Vikmång (S) till
förskolenämndens ordförande Karl Henriksson (KD) med
frågor om beredskap och åtgärder för att säkra tillgången på
förskoleplatser
Som svar var på Sara Heelge Vikmångs (S) interpellation ställd den 13 juni 2016,
§ 27, med frågor om beredskap och åtgärder för att säkra tillgången på förskoleplatser
hänvisar förskolenämndens ordförande Karl Henriksson (KD) till sitt utsända
skriftliga interpellationssvar; se bilaga till detta protokoll.
Sedan förskolenämndens ordförande Karl Henriksson (KD) besvarat interpellationen
yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP), Christian Ottosson (C),
Malin Danielsson (L), Jelena Drenjanin (M) och Yosef Sigal (S).
-------------
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Avbrytande av sammanträdet den 13 juni och beslut om
fortsatt sammanträde tisdagen den 14 juni 2016
Kommunfullmäktiges beslut
På ordförandens förslag beslutar kommunfullmäktige att avbryta dagens
sammanträde och att sammanträdet ska fortsätta tisdagen den 14 juni 2016 klockan
17:00.
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Svar på interpellation ställd av Emil Högberg (S) till
kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) angående
uttalat misstroende mot Huges styrelse

Som svar var på Emil Högbergs (S) interpellation ställd den 11 april 2016, § 43,
angående uttalat misstroende mot Huges styrelse hänvisar kommunstyrelsens
ordförande Daniel Dronjak (M) till sitt utsända skriftliga interpellationssvar; se bilaga
till detta protokoll.
Sedan kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) besvarat interpellationen
yttrar sig Emil Högberg (S).
-----------
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Svar på interpellation ställd av Emil Högberg (S) till
kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) angående
Huddinges plan mot våldsbejakande extremism

Som svar var på Emil Högbergs (S) interpellation ställd den 9 maj 2016, § 27,
angående Huddinges plan mot våldsbejakande extremism hänvisar kommunstyrelsens
ordförande Daniel Dronjak (M) till sitt utsända skriftliga interpellationssvar; se bilaga
till detta protokoll.
Sedan kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) besvarat interpellationen
yttrar sig Emil Högberg (S), Christian Ottosson (C), Vibeke Bildt (L), Nujin
Alacabek Darwich (V), Sven Pernils (SD), Jennifer Lind (M) och Bo Källström (L).
---------------
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Svar på interpellation ställd av Michaela Lööf (S) och Sefkan
Halbori (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak
(M) angående parkeringssituationen i Visättra

Det antecknas kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) överlämnat frågan
om besvarandet av interpellationen till kommunalrådet Malin Danielsson (L).
Som svar var på Michaela Lööfs (S) och Sefkan Halboris (S) interpellation ställd den
9 maj 2016, § 28, angående parkeringssituationen i Visättra hänvisar kommunalrådet
Malin Danielsson (L) till sitt utsända skriftliga interpellationssvar; se bilaga till detta
protokoll.
Sedan kommunalrådet Malin Danielsson (L) besvarat interpellationen yttrar sig
Michaela Lööf (S), Ann-Marie Högberg (S), Erling Karlsson (S) och Jelena
Drenjanin (M).
----------
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Svar på interpellation ställd av Anders Abel (MP) till naturoch byggnadsnämndens ordförande Christian Ottosson (C)
om cykeltrafik i samband med vägarbeten

Som svar var på Anders Abels (MP) interpellation ställd den 9 maj 2016, § 28, om
cykeltrafik i samband med vägarbeten hänvisar natur- och byggnadsnämndens
ordförande Christian Ottosson (C) till sitt utsända skriftliga interpellationssvar; se
bilaga till detta protokoll.
Sedan natur- och byggnadsnämndens ordförande Christian Ottosson (C) besvarat
interpellationen yttrar sig Anders Abel (MP) och Yosef Sigal (S).
------------------
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Diarienummer KS-2016/1417.726

Statistikrapport från socialnämndens individ- och
familjeomsorg enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen av
gynnande beslut som inte verkställts inom tremånader kvartal
1 år 2016
Det antecknas, att följande statistikrapport från socialnämnden utsänts till
kommunfullmäktiges ledamöter inför dagens sammanträde:
• Individ- och familjeomsorgens rapport ombeslut som inte verkställts inom tre
månader kvartal 1 2016(Diarienummer SN-2016/1201.719).
Delgivningen föranleder inte något kommunfullmäktiges beslut.
-------------------
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Diarienummer KS-2014/1681.352

Omdirigera delar av trafikflödet från Glimmervägen till
Balingsnäsvägen och Lännavägen – svar på
medborgarförslag väckt av Sara Söderström
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget väckt av Sara Söderström om genomfartsförbud på
Glimmervägen avslås med hänsyn till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande daterat den 16 april 2016.
Sammanfattning
Sara Söderström m.fl. har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige där
de föreslår att Glimmervägen ska omregleras och genomfartstrafik från
Balingsnäsvägen och Lännavägen ska förbjudas. Flera av de boende på
Glimmervägen har skrivit under en lista för att förbjuda genomfartstrafik.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att genomfartstrafiken på Glimmervägen är
av liten omfattning och att ett genomfartsförbud inte behövs. Förvaltningen anser att
medborgarförslaget bör avslås.
Överläggning i kommunfullmäktige
Malin Danielsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Sara Söderström. Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Beslutet delges
Sara Söderström
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Diarienummer KS-2015/2075.472

Det behövs en gångbro, gångtunnel eller övergångsställe
över Huddingevägen i Stuvsta i höjd med Stuvsta IP – svar på
medborgarförslag väckt av Mia Fröling
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget om att bygga en gångbro över Huddingevägen i Stuvsta anses
besvarat med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande daterat den 20 april 2016.
Sammanfattning
Mia Fröling har inkommit med ett medborgarförslag om att det behövs en gångbro
eller tunnel över Huddingevägen vid Stuvsta IP för att göra det enklare att ta sig över
Huddingevägen.
Trafikverket har i samarbete med kommunen och Trafikförvaltningen tagit fram en
åtgärdsvalsstudie för sträckan, i vilken man identifierat behov av en trafikseparerad
passage på denna plats. Genomförandemöjlighet är under utredning.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget i och med detta tjänsteutlåtande är
besvarat.
Överläggning i kommunfullmäktige
Marica Lindblad (MP) och Malin Danielsson (L) yttrar sig. Härefter förklaras
överläggningen avslutad.
Protokollsanteckningar
Marica Lindblad (MP) anmäler protokollsanteckning för Miljöpartiet de grönas
fullmäktigegrupp; se bilaga till detta protokoll.

Beslutet delges
Mia Fröling
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Diarienummer KS-2015/1826.185

Strategier för långsiktig finansiering för Huddinge
kommunkoncern
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ett finansiellt skuldtak om 85 000 kr per invånare, fastställs att gälla fram till och
med år 2022.
2. Kommunens budgeterade resultatnivå, exklusive exploateringsvinster, bör uppgå
till 2 procent av skatter och utjämning.
3. En investeringsram för Huge Fastigheter AB och en för Huddinge kommun som
båda två ska beslutas i kommunfullmäktige – införs från och med år 2017.
4. Huddinge kommun övertar ägandet av alla färdiga nyproducerade
verksamhetsfastigheter, som byggstartat år 2015 och framåt, från Huge Fastigheter
AB.
5. Huddinge kommun övertar ägandet av alla pågående, ännu inte klara,
verksamhetsfastigheter, från Huge Fastigheter AB.
6. Huddinge kommun övertar projektledning för produktion av alla tillkommande
verksamhetsfastigheter, från Huge Fastigheter AB.
7. Rapporten ”Bygga enklare och billigare verksamhetslokaler” utgör underlag till
förvaltningens uppdrag att ta fram förslag i enlighet med rapporten.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samråda med Huge Fastigheter AB om lämplig
tidpunkt för övertagande enligt punkterna 4-6 ovan.
Sammanfattning
Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 9 maj 2016. Motiveringen till återremissen avsåg att
- inhämta yttrande över förslagen från Huge Fastigheter AB
- redovisa en bedömning av förslagen ur ett koncernperspektiv
- föreslå organisation för att beställa och förvalta kommunens verksamhetslokaler
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör politisk styrgrupp för arbetet med
genomförandet av i detta ärende beslutade åtgärder.
Kommunstyrelsens förvaltning har av kommunstyrelsen (april 2016) fått i uppdrag
att:
- se över ekonomistyrningsprinciperna, avseende investeringsbudgeten
- ta fram förslag i enlighet med rapporten ”Bygga enklare och billigare
verksamhetslokaler”
- utreda de skattemässiga effekterna som ett eventuellt övertagande av Huges
samtliga befintliga verksamhetslokaler där kommunen är hyresgäst medför
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- utreda hur privata aktörer kan vara med och bidra till att bygga lokaler för offentligt
finansierad verksamhet
- ta fram nya styrdokument (bolagsordning och ägardirektiv) för Huge Fastigheter
AB i enlighet med av kommunfullmäktige ovan fattade beslut
- återkomma med förslag på tidsplan för när ett övertagande kan ske i enlighet med
punkt 4-6 ovan
- ta fram förslag till organisation för att beställa och förvalta kommunens
verksamhetslokaler
- ta fram förslag på hur lokalplaneringsfunktionens kommunövergripande styrande
roll i framtagandet av nya lokaler kan tydliggöras
- tillskapa en beställarfunktion för att bygga nya verksamhetslokaler fram till att ny
organisation är beslutad och implementerad
- föreslå en process som kan tillämpas när en privat aktör vill etablera sig i Huddinge
i syfte att bygga och/eller förvalta lokaler för offentligt finansierad verksamhet.
Efter att Huges yttrande lämnats till kommunen har följande ändrats jämfört med det
ärende som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde i april och vid
kommunfullmäktiges sammanträde i maj. I beslutssats 4 och 5 har
”verksamhetslokaler” ändrats till ”verksamhetsfastigheter”. I beslutssats 6 har
”byggherreansvar” ändrats till ”projektledning och produktion”. En ny beslutssats nr
8 har lagts till där kommunstyrelsen får i uppdrag att samråda med Huge om lämplig
tidpunkt för när ett övertagande av ägarskapet av de nya fastigheterna enligt punkt 46 ovan kan ske. Den punkten har tillkommit för att särskilt poängtera vikten av att
organisationen ska tillvarata den nyckelkompetens som finns inom Huge när det
gäller projektledning.
Målsättningen är att kommunstyrelsen ska besluta om organisation för projektledning
och produktion i september 2016.
Överläggning i kommunfullmäktige
Daniel Dronjak (M) yrkar med instämmande av Christian Ottosson (C), Tomas
Hansson (KD), Malin Danielsson (L), Leif Dyrvall (DP), Lisbeth Krogh (HP), Cem
Delen (L), Arnold Boström (SD) och Bo Källström (L) bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Emil Högberg (S) yrkar avslag på punkten 1 i kommunstyrelsens förslag och att
kommunstyrelsen i stället ska få i uppdrag att föreslå en strategi för kommunens
skuldförvaltning som tar sikte på de lån som utsätter kommunen för störst risk för
kostnadsökningar (ränterisker), d.v.s. lån för att finansiera verksamhetsfastigheter och
infrastruktur och inte vidarefinansiering av kommunala bolag där räntekostnader
betalas av taxor och externa hyresgäster. Vidare yrkar Emil Högberg (S) bifall till
punkterna 2, 3 och 7 i kommunstyrelsens förslag samt avslag på punkterna 4-6 och 8 i
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kommunstyrelsens förslag och att kommunstyrelsen i stället ska få i uppdrag att ta
fram ett förslag på och belysa konsekvenserna av en framtida organisation för att äga
och förvalta kommunens verksamhetslokaler och att en sådan process ska ha till syfte
att möjliggöra en bättre lokalförsörjningsprocess och ska göra att en
självkostnadsprincip kan tillämpas för kommunala lokaler.
Rikard Lingström (S), Ann-Marie Högberg (S), Åke Wickberg (MP), Birgitta Ljung
(MP) och Marianne Broman (MP) instämmer i Emil Högbergs (S) yrkanden.
Nujin Alacabek Darwich (V) instämmer i Emil Högbergs (S) m.fl. yrkanden med det
undantaget att hon yrkar avslag på punkten 2 i kommunstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Fredrik Fjällström (S) och Erling Karlsson (S). Härefter förklaras
överläggningen avslutad.
Propositioner i kommunfullmäktige
Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till punkten 1 i
kommunstyrelsens förslag och till Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande om avslag på
denna punkt och att kommunstyrelsen i stället ska få ett uppdrag att föreslå en strategi
för kommunens skuldförvaltning. Härvid finner ordföranden att kommunfullmäktige
bifallit kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs emellertid varvid följande voteringsproposition uppställs och
justeras. Den som bifaller punkten 1 i kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som
bifaller Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande röstar nej. Vinner nej-propositionen har
kommunfullmäktige beslutat bifalla Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande om avslag på
punkten 1 och att kommunstyrelsen i stället ska få ett uppdrag att föreslå en strategi
för kommunens skuldförvaltning.
Vid verkställd omröstning röstar följande ledamöter för ja-propositionen: Daniel
Dronjak (M), Jelena Drenjanin (M), Arnold Boström (SD), Vibeke Bildt (L),
Christian Ottosson (C), Erik Ottoson (M), Tomas Hansson (KD), Sven Pernils (SD),
Eva Carlsson-Paulsén (M), Ted Wallebo (M), Nils Johnson (M), Ingalill Söderberg
(DP), Malin Danielsson (L), Carl Göransson (M), Lisa Alexandersson (C), Jennifer
Lind (M), Leif Dyrvall (DP), Cem Delen (L), Amir Seyfeddini (M), Björn Karlsson
(M), Birgitta du Rées (SD), Claes-Johan Bonde (M), Diana Molinsky (M), Love
Bergström (M), Bengt Nylander (C), Johanna Bergman (M), Anders Persson (M),
Stephanie Hansson (KD), Lisbeth Krogh (HP), Bo Källström (L), Lars Johansson
(SD), Nils Nilsson (SD), Cecilia Sundberg (M) och Peter Höög (M).
Följande ledamöter röstar för nej-propositionen: Emil Högberg (S), Sara HeelgeVikmång (S), Marica Lindblad (MP), Bilal Dogan (S), Nujin Alacabek Darwich (V),
Rikard Lingström (S), Zaire Kanat Yildirim (MP), Ann-Marie Högberg (S), Fredrik
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Fjällström (S), Jonatan Spejare (V), Peter Johansson (MP), Tomas Henriksson (S),
Yosef Sigal (S), Michaela Lööf (S), Åke Wickberg (MP), Erling Karlsson (S), Sonia
Benavente (V), Marie Fors (S), Göran Hallberg (S), Madeleine Johansson (V),
Birgitta Ljung (MP), Pran Malhotra (S), Marianne Broman (MP), Sara Holmgren (S),
Anna Larsson (S), Stefan Björk (S) och Sefkan Halbori (S).
Kommunfullmäktige har alltså med 34 röster mot 27 beslutat i enlighet med punkten
1 i kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till punkten 2 i
kommunstyrelsens förslag och till Nujin Alacabek Darwichs (V) yrkande om avslag
på denna punkt och finner därvid att kommunstyrelsen beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar härefter i enlighet med punkterna 3 och 7 i
kommunstyrelsens förslag.
Slutligen ställer ordföranden propositioner efter varandra om bifall till punkterna 4- 6
och 8 i kommunstyrelsens förslag och till Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande om avslag
på dessa punkter och att kommunstyrelsen i stället ska få ett uppdrag i enlighet med
vad Emil Högberg (S) m.fl. yrkat i den inledande debattomgången i detta ärende.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs emellertid varvid följande voteringsproposition uppställs och
justeras. Den som bifaller punkterna 4- 6 och 8 i kommunstyrelsens förslag röstar ja,
den som bifaller Emil Högberg (S) m.fl. yrkande röstar nej. Vinner nej-propositionen
har kommunfullmäktige beslutat bifalla Emil Högberg (S) m.fl. yrkande.
Vid verkställd omröstning röstar följande ledamöter för ja-propositionen: Daniel
Dronjak (M), Jelena Drenjanin (M), Arnold Boström (SD), Vibeke Bildt (L),
Christian Ottosson (C), Erik Ottoson (M), Tomas Hansson (KD), Sven Pernils (SD),
Eva Carlsson-Paulsén (M), Ted Wallebo (M), Nils Johnson (M), Ingalill Söderberg
(DP), Peter Höög (M), Malin Danielsson (L), Carl Göransson (M), Lisa
Alexandersson (C), Jennifer Lind (M), Leif Dyrvall (DP), Cem Delen (L), Amir
Seyfeddini (M), Björn Karlsson (M), Birgitta du Rées (SD), Claes-Johan Bonde (M),
Diana Molinsky (M), Love Bergström (M), Bengt Nylander (C), Johanna Bergman
(M), Anders Persson (M), Stephanie Hansson (KD), Lisbeth Krogh (HP), Bo
Källström (L), Lars Johansson (SD), Nils Nilsson (SD) och Cecilia Sundberg (M).
Följande ledamöter röstar för nej-propositionen: Emil Högberg (S), Sara HeelgeVikmång (S), Marica Lindblad (MP), Bilal Dogan (S), Nujin Alacabek Darwich (V),
Rikard Lingström (S), Zaire Kanat Yildirim (MP), Ann-Marie Högberg (S), Fredrik
Fjällström (S), Jonatan Spejare (V), Peter Johansson (MP), Tomas Henriksson (S),
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Yosef Sigal (S), Michaela Lööf (S), Åke Wickberg (MP), Erling Karlsson (S), Sonia
Benavente (V), Marie Fors (S), Sefkan Halbori (S), Göran Hallberg (S), Madeleine
Johansson (V), Birgitta Ljung (MP), Pran Malhotra (S), Marianne Broman (MP),
Sara Holmgren (S), Anna Larsson (S) och Stefan Björk (S).
Kommunfullmäktige har alltså med 34 röster mot 27 beslutat i enlighet med
punkterna 4- 6 och 8 i kommunstyrelsens förslag.
Reservationer i kommunfullmäktige
Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Emil Högberg (S) för ArbetarepartietSocialdemokraternas fullmäktigegrupp och Marica Lindblad (MP) för Miljöpartiet de
grönas fullmäktigegrupp till förmån för respektive egna yrkanden. Nujin Alacabek
Darwich (V) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut för Vänsterpartiets
fullmäktigegrupp; se bilaga till detta protokoll.
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§ 39

Diarienummer KS-2015/2379.214

Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och
Huge Fastigheter AB rörande idrottshall på del av
fastigheterna Glömsta 4:17 och 4:18 inom kommundelen
Flemingsberg
Kommunfullmäktiges beslut
Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB
rörande idrottshall på delar av fastigheterna Glömsta 4:17 och 4:18 inom
kommundelen Flemingsberg godkänns i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsen
förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 14 december 2015. En nettoinvestering på
ca 5 500 000 kr för genomförande av allmänna anläggningar i enlighet med detaljplan
(KS 2015/256) för del av Glömsta 4:17 m.fl. godkänns.
Sammanfattning
En detaljplan har tagits fram för idrottshall på delar av de kommunala fastigheterna
Glömsta 4:17 och Glömsta 4:18. Med anledning av det har kommunstyrelsens
förvaltning upprättat ett förslag till mark- och exploateringsavtal mellan kommunen
och Huge Fastigheter AB. Förslaget innebär att kommunen överlåter marken för
idrottsändamål till Huge Fastigheter AB för 4 986 100 kr. Området för parkering
inom planområdet upplåts till Huge genom ett särskilt arrendeavtal. Kommunen ska
bekosta gång- och cykelbana längs Bergavägen på sträckan söder om idrottshallen
samt gångbana på Bergavägens västra sida upp till Glömstaskolan. Kommunen
kommer även belastas av utgifter för trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen
Glömstavägen/Bergavägen.
Huge Fastigheter AB ska bekosta gång- och cykelbana, handikapparkering samt
avlämningsficka inom idrottshallsfastigheten samt åtgärder för fördröjning av
dagvatten, bullerdämpning samt ekologisk kompensation. Idrottshallen beräknas
kunna stå klar kvartal 3 2017.
Överläggning i kommunfullmäktige
Malin Danielsson (L) yrkar med instämmande av Vibeke Bildt (L) bifall till
kommunstyrelsens förslag. Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Beslutet delges
Huge Fastigheter AB
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§ 40

Diarienummer KS-2015/256.313

Detaljplan för del av Glömsta 4:17 m.fl- beslut om antagande
Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplanen för nybyggnad av idrottshall (Sporthall Vistaberg) på del av
fastigheterna Glömsta 4:17 m fl. i kommundelen Flemingsberg enligt
tjänsteutlåtandet daterat 2015-12-14, antas.
Sammanfattning
Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för del av de kommunala fastigheterna
Glömsta 4:17 och Glömsta 4:18. Projektet omfattar nybyggnation av en idrottshall, en
fotbollsplan, parkeringsytor för idrottshallen plus personalparkeringsytor till
Glömstaskolan. Idrottshallen har förlagts utanför Glömstavägens skyddsavstånd för
farligt gods samt så nära Glömstaskolan som möjligt då den ska nyttjas av skolans
elever.
Planen möjliggör en största byggnadsarea om 2 000 m². Byggnadens höjd regleras
med i plankartan angivna högsta nockhöjder, därutöver tillåts tekniska anläggningar.
Mot Bergavägen tillåts en lägre nockhöjd. Gång- och cykelbana anläggs längs med
Bergavägens västra sida i anslutning till idrottshallen samt kompletteras med en
gångbana norrut på västra sidan fram till Glömstaskolan. Detta för att minimera
elevernas behov av att korsa Bergavägen när de tar sig mellan skolan och
idrottshallen.
Under granskningen har det inkommit synpunkter från bland annat
grundskolenämnden, Huge Fastigheter AB och Stockholm Vatten.
Inkomna synpunkter föreslås inte innebära någon ändring av planen annat än att en
planbestämmelse införs på plankartan angående att koppar och zinktak/fasader inte
får användas då recipienten för dagvatten från planområdet är Östra Mälaren som är
vattenskyddsområde.
Överläggning i kommunfullmäktige
Malin Danielsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Härefter förklaras
överläggningen avslutad.
Beslutet delges
Huge Fastigheter AB
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Diarienummer KS-2012/180.109

Medlemskap i Biogas Öst för Huddinge kommun – svar på
motion väckt av Marica Lindblad (MP), Birgitta Ljung (MP),
Andreas Novotny (MP) och Olof Olsson (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen väckt av Marica Lindblad (MP), Birgitta Ljung (MP), Andreas Novotny
(MP) och Olof Persson (MP) om att Huddinge kommun ska ansöka om medlemskap i
Biogas Öst avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen väckt av Marica Lindblad (MP), Birgitta Ljung (MP), Andreas Novotny
(MP) och Olof Persson (MP) om medlemskap i Biogas Öst anses besvarad med
hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat
den 15 december 2015.
Sammanfattning
Marica Lindblad (MP), Birgitta Ljung (MP), Andreas Novotny (MP) och Olof
Persson (MP) väckte i maj 2009 en motion innehållandes förslag om att Huddinge
kommun ska ansöka om medlemskap i Biogas Öst. Motionen besvarades och ledde
till att SRV Återvinning AB blev medlem i Biogas Öst. Motionärerna menar att
kommunen har ett tyngre ansvar och ett större ansvarsområde än ett delägt bolag
(SRV återvinning) och tycker därför att det är viktigt att även kommunen blir medlem
i Biogas Öst. Motionärerna förslår att kommunfullmäktige beslutar om att Huddinge
kommun ska ansöka om medlemskap i Biogas Öst. Kommunstyrelsens förvaltning
skrev under 2012 ett tjänsteutlåtande där förvaltningen föreslog att motionen skulle
bifallas. Ärendet drogs dock ur sammanträdet. Nu har ärendet återigen kommit upp
på agendan.
Biogas Öst är en regional plattform som genom samverkan mellan olika aktörer ska
påverka och förbättra förutsättningarna för biogas i regionen och bidra till att berörda
miljömål uppnås. Regionen innefattar Uppsala, Stockholms, Västmanlands,
Södermanlands, Örebro och Östergötlands län. Organisationen har som mål att minst
10 procent av de tankade drivmedlen i regionen (motsvarar ca 3 TWh) utgörs av
biogas år 2030.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det finns fördelar för kommunen att vara
med Biogas Öst. Detta med anledning av det arbete som pågår som är relaterade till
biogasområdet. Förvaltningen ser inga direkta nackdelar av ett medlemskap, men tror
att kommunen säkert kan komma att klara av det arbetet ändå. Därmed avstår
förvaltningen från att rekommendera något utan överlämnar till kommunstyrelsen att
avgöra huruvida ett medlemskap är lämpligt eller ej.
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Diarienummer KS-2012/180.109

Överläggning i kommunfullmäktige
Christian Ottosson (C) yrkar avslag på förslaget i motionen.
Yosef Sigal (S) yrkar med instämmande av Birgitta Ljung (MP), Marica Lindblad
(MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) bifall till förslaget i motionen. Härefter
förklaras överläggningen avslutad.
Propositioner i kommunfullmäktige
Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall dels till kommunstyrelsens
förslag, dels till Christian Ottossons (C) yrkande om avslag på förslaget i motionen
och dels till Yosef Sigals (S) m.fl. yrkande om bifall till förslaget i motionen och
finner därvid att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs emellertid varvid ordföranden finner att kommunstyrelsens
förslag ska vara huvudförslag vid den kommande omröstningen.
För att få fram ett motförslag vid huvudomröstningen ställer ordföranden
propositioner efter varandra om bifall dels till Christian Ottossons (C) yrkande om
avslag på förslaget i motionen och dels till Yosef Sigals (S) m.fl. yrkande om bifall
till förslaget i motionen och finner därvid att kommunfullmäktige beslutat utse
Christian Ottossons (C) yrkande som motförslag vid huvudomröstningen.
Omröstning begärs emellertid även i frågan om vilket förslag som ska utses till
motförslag vid huvudomröstningen. Härvid uppställs och justeras följande
voteringsproposition. Den som bifaller förslaget att Christian Ottossons (C) yrkande
ska utses som motförslag röstar ja, den som bifaller förslaget att Yosef Sigals (S)
m.fl. yrkande ska utses till motförslag röstar nej. Vinner nej-propositionen har
kommunfullmäktige beslutat att Yosef Sigals (S) m.fl. yrkande ska utses till
motförslag vid huvudomröstningen.
Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för ja-propositionen: Daniel Dronjak
(M), Jelena Drenjanin (M), Arnold Boström (SD), Vibeke Bildt (L), Christian
Ottosson (C), Erik Ottoson (M), Tomas Hansson (KD), Sven Pernils (SD), Eva
Carlsson-Paulsén (M), Ted Wallebo (M), Nils Johnson (M), Ingalill Söderberg (DP),
Malin Danielsson (L), Carl Göransson (M), Lisa Alexandersson (C), Jennifer Lind
(M), Cem Delen (L), Amir Seyfeddini (M), Björn Karlsson (M), Birgitta du Rées
(SD), Claes-Johan Bonde (M), Diana Molinsky (M), Love Bergström (M), Bengt
Nylander (C), Johanna Bergman (M), Anders Persson (M), Stephanie Hansson (KD),
Lisbeth Krogh (HP), Bo Källström (L), Lars Johansson (SD), Nils Nilsson (SD),
Cecilia Sundberg (M), Peter Höög (M) och Leif Dyrvall (DP).
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Följande ledamöter röstar för nej-propositionen: Emil Högberg (S), Sara HeelgeVikmång (S), Marica Lindblad (MP), Bilal Dogan (S), Nujin Alacabek Darwich (V),
Rikard Lingström (S), Zaire Kanat Yildirim (MP), Ann-Marie Högberg (S), Fredrik
Fjällström (S), Jonatan Spejare (V), Peter Johansson (MP), Tomas Henriksson (S),
Yosef Sigal (S), Michaela Lööf (S), Åke Wickberg (MP), Erling Karlsson (S), Sonia
Benavente (V), Marie Fors (S), Sefkan Halbori (S), Göran Hallberg (S), Madeleine
Johansson (V), Birgitta Ljung (MP), Pran Malhotra (S), Marianne Broman (MP),
Sara Holmgren (S), Anna Larsson (S) och Stefan Björk (S).
Kommunfullmäktige har alltså med 34 röster mot 27 beslutat att Christian Ottossons
(C) yrkande ska utses till motförslag vid huvudomröstningen.
Inför huvudomröstningen uppställs och justeras följande voteringsproposition. Den
som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Christian Ottossons
(C) yrkande om avslag på förslaget i motionen röstar nej. Vinner nej-propositionen
har kommunfullmäktige beslutat att bifalla Christian Ottossons (C) yrkande om
avslag på förslaget i motionen.
Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för nej-propositionen: Daniel Dronjak
(M), Jelena Drenjanin (M), Arnold Boström (SD), Vibeke Bildt (L), Christian
Ottosson (C), Erik Ottoson (M), Tomas Hansson (KD), Sven Pernils (SD), Eva
Carlsson-Paulsén (M), Ted Wallebo (M), Nils Johnson (M), Ingalill Söderberg (DP),
Peter Höög (M), Malin Danielsson (L), Carl Göransson (M), Lisa Alexandersson (C),
Jennifer Lind (M), Cem Delen (L), Amir Seyfeddini (M), Björn Karlsson (M),
Birgitta du Rées (SD), Claes-Johan Bonde (M), Diana Molinsky (M), Love
Bergström (M), Bengt Nylander (C), Johanna Bergman (M), Anders Persson (M),
Stephanie Hansson (KD), Lisbeth Krogh (HP), Bo Källström (L), Lars Johansson
(SD), Nils Nilsson (SD), Cecilia Sundberg (M) och Leif Dyrvall (DP).
Följande ledamöter avstod från att delta i omröstningen: Emil Högberg (S), Sara
Heelge-Vikmång (S), Marica Lindblad (MP), Bilal Dogan (S), Nujin Alacabek
Darwich (V), Rikard Lingström (S), Zaire Kanat Yildirim (MP), Ann-Marie Högberg
(S), Fredrik Fjällström (S), Jonatan Spejare (V), Peter Johansson (MP), Tomas
Henriksson (S), Yosef Sigal (S), Michaela Lööf (S), Åke Wickberg (MP), Erling
Karlsson (S), Marie Fors (S), Sefkan Halbori (S), Göran Hallberg (S), Madeleine
Johansson (V), Birgitta Ljung (MP), Pran Malhotra (S), Marianne Broman (MP),
Sara Holmgren (S), Anna Larsson (S), Stefan Björk (S) och Sonia Benavente (V).
Kommunfullmäktige har alltså med 34 beslutat i enlighet med Christian Ottossons
(C) yrkande om att avslå förslaget i motonen.
Tjugosju (27) ledamöter avstod från att delta i omröstningen.
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Reservationer i kommunfullmäktige
Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Emil Högberg (S) för ArbetarepartietSocialdemokraternas fullmäktigegrupp, Marica Lindblad (MP) för Miljöpartiet de
grönas fullmäktigegrupp och Nujin Alacabek Darwich (V) för Vänsterpartiets
fullmäktigegrupp, samtliga till förmån för yrkandet om bifall till förslaget i motionen.

Beslutet delges
Tillsynsnämnden
Natur- och byggnadsnämnden
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Beslut rörande inlämnade motioner och medborgarförslag
Till sammanträdet har inlämnats följande motioner och medborgarförslag, nämligen
1. Motion väckt av Martin Nigals (SD) med rubriken ”Utred möjligheten att göra
Huddinge självförsörjande på nötkött till elever och gamla”; se bilaga till detta
protokoll.
2. Medborgarförslag väckt av Per Probeus om en utökad fördjupad parallell studie av
alternativa placeringar för Långsjöskolan i Segeltorp ; se bilaga till detta protokoll.
3. Medborgarförslag väckt av Eva Ericsson om en barnbassäng i Skogås; se bilaga till
detta protokoll.
4. Medborgarförslag väckt av Tommy Karlsson med förslag om att kommunen ska
placera en luftpump samt ordna med en cykelparkering utanför tunnelbanan i Masmo;
se bilaga till detta protokoll.
5. Medborgarförslag väckt av Tommy Karlsson med förslag att kommunen bygger en
lekplats och en park i Glömsta; se bilaga till detta protokoll.
6. Medborgarförslag väckt av Karin Larsson om att stänga av Stenbrottsvägen för
genomfartstrafik vid toppen av backen upp från Trehörningen och Solfagravägen; se
bilaga till detta protokoll.
7. Medborgarförslag väckt av Raili Uibo med förslag att man ska återuppbygga en
beachvolleybollplan vid Visättra sportcenter; se bilaga till detta protokoll.
8. Medborgarförslag väckt av Jenni Fjellström m.fl. om konstgräsplan vid sjön
Trehörningen inklusive en bra belysning; se bilaga till detta protokoll.
Kommunfullmäktige, som överlämnar motionen och medborgarförslagen enligt
punkterna 2, 4 och 5 ovan till kommunstyrelsen för beredning, beslutar
att med stöd av 5 kap. 25 § kommunallagen överlåta till kultur- och fritidsnämnden
att besluta i de av Eva Ericsson, Raili Uibo och Jenni Fjellström genom
medborgarförslag väckta ärendena enligt punkterna 3, 7 och 8 ovan, samt
att med stöd av 5 kap. 25 § kommunallagen överlåta till kommunstyrelsen att besluta
i det av Karin Larsson genom medborgarförslag väckta ärendet enligt punkten 6 ovan
---------------
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Vårt förslag till mål och budget 2017 för Huddinge kommun samt
planeringsramar för 2018-2019

Förslag till beslut
1.

Skattesatsen för 2017 fastställs till 19:87 per skattekrona.

2.

Mål och delmål för sund ekonomi i Socialdemokraternas förslag till Mål och
budget fastställs som kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

3.

Mål och delmål för övriga mål i Socialdemokraternas förslag till Mål och budget i
övrigt fastställs som kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

4.

Drift‐ och investeringsbudgeten för nämnderna fastställs i enlighet med
Socialdemokraternas förslag.

5.

Huddinge kommun ingår borgen så som för egen skuld för kommunens hel‐ eller
delägda bolag, enligt bilagda låne- och borgensram (bilaga 2 till kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande den 10 maj 2016), om maximalt 10 106,3 miljoner
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

6.

I syfte att finansiera kommunen och dess bolag, i enlighet med Huddinge
kommuns finanspolicy, ska Huddinge kommuns totala upplåningsram för 2017
uppgå till 9 339 miljoner kronor.

7.

Revideringar av Hållbart Huddinge 2030 godkänns.

8.

Reviderat program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av
privata utförare godkänns.

9.

Förslag till Mål och budget 2017 och planeringsramar för 2018‐2019 i övrigt
fastställs enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat
den 12 maj, justerat utifrån Socialdemokraternas förslag.

10. Med beaktande av beslut om Strategier för långsiktig finansiering ska
kommunstyrelsen utveckla investeringsplanen för förnyat beslut i
kommunfullmäktige.

11. Med beaktande av beslut om Strategier för långsiktig finansiering ska

kommunstyrelsen omarbeta kommunens ekonomistyrningsprinciper avseende
avsnitten om investeringsbudget samt om lokaler. Konsekvenser för
resurstilldelning till nämnderna för tillkommande lokaler ska beskrivas och
förändringar föreslås.

12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny vision för
Huddinge till Mål och Budget 2018.
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Ansvar, trygghet och utveckling för Huddinge
Ett budgetförslag med fokus på förskola, skola och jobb för unga
Jämlikhet och utveckling är ledorden för socialdemokratisk politik. Vi tror att samhället utvecklas bäst
om det är jämlikt och att tillväxt och utveckling är nödvändigt för att åstadkomma jämlikhet. Våra
främsta verktyg för att nå dit är jobb, utbildning och hög kvalitet i välfärden.
Huddinge är en bra kommun med fantastiska invånare, medarbetare och många bra verksamheter. Men
vi vet att Huddinge kan bli ännu bättre och att kommunen kan göra mer för såväl jämlikhet som
utveckling. Då krävs en politik för fler jobb, investeringar i förskolan och skolan och en vilja att
utveckla välfärden. Nu när landet har en regering som istället för stora skattesänkningar satsar på
förskolan, skolan och äldreomsorgen har vi goda möjligheter att åstadkomma stora och viktiga
förbättringar i dessa verksamheter de närmaste åren samtidigt som vi tar ansvar för kommunens
ekonomi på lång sikt.
Fler barn och fler äldre som andel av befolkningen gör att kommunens verksamheter kommer att kosta
mer. Tillsammans med tidigare beslutade förändringar i utjämningsystemet och kostnader för nya
lokaler gör det att vi tvingas till hårda prioriteringar. För oss känns det självklart att välja välfärden. Vi
vill i första hand ge de verksamheter som arbetar med att ge våra barn en bra start i sitt lärande och sin
utveckling goda förutsättningar.
Huddinge vill och kan växa. Med hjälp av en bättre infrastruktur och mer kollektivtrafik kan vi öka
takten i bostadsbyggandet utöver vad vi tidigare har planerat för. Det finns förutsättningar till
förtätningar i kollektivtrafiknära lägen, fler bostäder i de regionala kärnorna och i GlömstadalenLoviseberg. Vi vill göra en särskild satsning 2017 på att utveckla Vårby gård tillsammans med
intressenter som kan och vill bygga nya bostäder.
Läget på arbetsmarknaden är ljusare än på årtionden, men vi får inte slå oss till ro. Vi måste fortsätta att
rusta barn och ungdomar för framtidens jobb. Vi föreslår en satsning på fler sommarjobb och bättre
studie- och yrkesvägledning.
Vi vet att förebyggande insatser inte minst i arbetet med barn och unga kan göra underverk.
Kommunens olika verksamheter måste ges i uppdrag att prioritera tidiga och väl prövade insatser för att
nå resultat innan det är försent. Det är både en mänsklig och en samhällsekonomisk vinst.
Inför de kommande åren är det viktigt med noggranna prioriteringar. I vårt förslag till mål och budget
tar vi ansvar för kommunens ekonomi och för våra ambitioner kring jobb och utbildning.
Emil Högberg

Sara Heelge Vikmång
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Huddinges vision och mål
Kommunens vision och målsättningarna under rubriken Hållbart Huddinge 2030 är inte
skrivna för att omprövas varje år. Ett för ensidigt fokus på att bli just ”populär” kan ge
incitament till att lägga för mycket kraft på att bearbeta bilden av kommunen snarare än att
stimulera verksamhetsutveckling. Inför mål och budget 2018 ska kommunstyrelsen arbeta fram
ett förslag till ny vision som mer tar sikte på att utveckla Huddinges som geografisk plats och
Huddinge kommuns verksamheter.
Huddinge styrs med mål för verksamheten för att utveckla kommunen mot ett hållbart
Huddinge 2030 och mot visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i
Stockholms län att bo, besöka och verka i. Målbilden beskriver hur kommunen styr på lång sikt
och på kort sikt och hur mål och vision hänger ihop.

Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län
Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo,
besöka och verka i.

Hållbart Huddinge 2030
I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig
framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval
kommunen bör göra för att komma dit. I år görs inga förändringar jämfört med det beslut som
togs förra året.

Mål för Huddinge
För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre
populäraste kommunerna i Stockholms län, är sex övergripande mål formulerade som visar
utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder.
 Bra att leva och bo
 Jämlika villkor och jämställdhet
 Utbildning med hög kvalitet
 Fler i jobb
 God omsorg för individen
 Ekosystem i balans och fokus på klimatet
För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra
verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv
organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag.
 Attraktiv arbetsgivare
 Sund ekonomi
 Systematisk kvalitetsutveckling
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Delmål
Rusta fler för jobben
Samverkan med näringsliv och akademi
Fler sommarjobb
Fler och växande företag
Fler i egen försörjning

Bra att leva och bo
Fördjupad demokrati
Bättre service och bemötande gentemot
invånarna
Ökad trivsel och trygghet
Ökad egenmakt
Ökat bostadsbyggande
Fler hyresrätter och medverka till rimliga
boendekostnader
Förbättrad infrastruktur
Fler ska få sitt förstahandsval till förskola
och skola
Ökad valfrihet
Ett rikt natur-, kultur- och fritidsutbud
Tillgänglig kultur för alla
Ett starkt föreningsliv

God omsorg för individen
Fler upplever god hälsa
Fler upplever god vård och omsorg

Ekosystem i balans
Minska klimatpåverkan
Minska luftföroreningar och buller
Utvecklat miljöledningssystem
Öka andelen miljöanpassade inköp
Minskat avfall
God vattenstatus i sjöar och vattendrag
Bibehållen biologisk mångfald och
bevarad grönstruktur

Jämlika villkor och jämställdhet
En levande kommun med jämlika
förutsättningar
En jämställd kommun med lika
förutsättningar oavsett kön
Likabehandling och antidiskriminering

Systematisk kvalitetsutveckling
Systematiskt planera, följa upp och
förbättra
Ökad processorientering
God användning av digitaliseringens
möjligheter
Viktigt att samarbeta med och lära av
andra
Smartare arbetssätt och en god
värdegrund

Utbildning med hög kvalitet
Förbättrade kunskapsresultat
Prioritera tidiga insatser
Ökad likvärdighet och jämlikhet i
förskola och skola
Fler behöriga till gymnasium
En ny framtidsinriktad kommunal
gymnasieskola
Fler behöriga till högskola och fler med
gymnasieexamen
En jämlik och tillgänglig vuxenutbildning
Fler nöjda med förskola och skola

Attraktiv arbetsgivare
Engagerade och professionella chefer
Engagerade och professionella
medarbetare
Goda förutsättningar

Ekonomisk tillväxt och fler i jobb

Sund ekonomi

Fler arbetstillfällen
Entreprenörskap

Budgethållning

Långsiktig balans
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Bra att leva och bo
SÄRSKILT PRIORITERAT 2017




Hålla en hög takt i bostadsbyggandet och verka för fler arbetsplatser i kommunen
Dämpa kostnadsutvecklingen för kommunala lokaler och säkra en fortsatt utbyggnad
för verksamhetens behov
Trygghetsarbete i Vårby, Skogås och Flemingsberg

Fördjupad demokrati
Demokratin är den självklara grunden för vårt samhälle. Alla invånare ska ha möjlighet att
påverka hur samhället utformas och utvecklas. Att det idag är stora skillnader i inflytande
mellan olika grupper är mycket allvarligt och dessutom nära förknippat med andra klyftor i vårt
samhälle. Allt demokratiarbete måste utgå från den insikten.
De politiska partierna och deras förtroendevalda utgör grunden i den representativa
demokratin. De förtroendevalda ska ges goda förutsättningar för sitt arbete så att demokratin
kan fungera. En prioriterad uppgift för kommunens demokratiarbete ska vara att öka
valdeltagandet.
Kommunens demokratiarbete ska vara framåtblickande och innovativt. Resurser måste riktas
till att utveckla nya dialogformer med syftet att få ett så stort och brett deltagande som möjligt
med särskilt fokus på att öka deltagandet där det idag är lågt i de traditionella demokratiska
kanalerna. I en levande och vital demokrati måste vi hela tiden pröva nya arbetssätt.
Kommunen ska överväga nya satsningar både på e-demokrati och på fysiska möten samt
utveckla sin närvaro i sociala medier. Rådslag där medborgare direkt får påverka ett aktuellt
lokalt ärende ska övervägas. Särskild vikt ska läggas vid att nå de som i vanliga fall inte deltar
samt göra barn och ungdomar mer delaktiga.
När Huddinge växer krävs en god dialog med invånare kring hur detta påverkar dem. Dialogen
ska utgå från invånarnas villkor och förläggas till tider och forum, såväl fysiska som digitala i
syfte att fler ska få möjlighet att delta. Rådet för fysisk planering har ett särskilt ansvar för att
invånarna har goda möjligheter till dialog kring kommunens utveckling.

Bättre service och bemötande gentemot invånarna
Bemötande och bra service är förstås särskilt viktigt för en kommun som hela tiden arbetar på
direkt uppdrag av invånarna.
Kommunens webbplats ska ge bra, tydlig och målgruppsinriktad information om den
kommunala verksamheten och beslutsprocessen samt vart man vänder sig i olika frågor. På
webbplatsen ska det finnas möjligheter att lämna synpunkter, förslag och klagomål. I syfte att
förbättra servicen till invånare och företag fortsätter arbetet med att utveckla smarta e-tjänster.
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Huddinge kommun behöver stärka arbetet med service och underlätta för våra invånare att
komma fram till rätt person redan vid första försöket. Servicecentret har en nyckelroll i arbetet
med att ge invånare och besökare snabb och korrekt information och tar nu ett helhetsgrepp
över kommungemensam service mot våra invånare. Det är sedan givetvis av stor vikt att alla
verksamheter i kommunen arbetar med bemötandefrågor, svarar på frågor inom given tidsram
och säkerställer god telefonservice. Alla medarbetare har ett ansvar att bemöta invånare och
brukare enligt gällande värdegrund.
Samverkan mellan nämnderna och med myndigheter inom och utom kommunen är avgörande
för god kommunal verksamhet och samtliga nämnder har ett ansvar för att samverka med
berörda parter, inte minst med användaren som tjänsten är till för.

Ökad trivsel och trygghet
Den offentliga miljön ska vara trygg och trivsam. Skadegörelse och nedskräpning ska åtgärdas
effektivt med ett särskilt fokus på klotter. Belysning ska användas för att förstärka känslan av
trivsel och trygghet i den offentliga miljön. Papperskorgar och parkbänkar ska finnas där det
behövs. Planering och utvecklingen av torg, parker, gator och övriga allmänna platser ska
utföras i samarbete mellan nämnderna för att fånga upp relevant kunskap. För att Huddinge
ska kunna erbjuda en trivsam och trygg utemiljö i hela kommunen behöver denna verksamhet
vara kostnadseffektiv oavsett vem som är utförare. Felanmälningsprocessen ska utvecklas så att
det blir enkelt för invånarna att anmäla fel och även få återkoppling.
Färre personer ska känna rädsla att utsättas för brott och färre brott ska begås. Samarbetet
mellan kommunen, polisen, andra myndigheter och organisationer är av stor betydelse.
Samverkan med föräldrar och civilsamhälle behöver utvecklas i alla kommundelar. Ett särskilt
fokus ska läggas på de områden där fler utsätts för brott och fler upplever otrygghet.
Kommunen ska vidareutveckla arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser.

Ökad egenmakt
Ett sätt att öka Huddingebornas delaktighet och inflytande är att utveckla brukarnas möjlighet
att påverka och ta ansvar i de olika verksamheterna. Människors egenmakt, dvs. makt över sin
egen vardag ska stärkas. Samtidigt är det viktigt att inte urholka värdet av det inflytande vi alla
har rätt till som kommuninvånare.

Ökat bostadsbyggande
Huddinge har goda möjligheter att öka takten i bostadsbyggandet för att möta den stora
efterfrågan på nya bostäder och samtidigt göra vår kommun ännu bättre. I samverkan med
landstinget och staten ska kommunen verka för att med hjälp av ny infrastruktur och ny
kollektivtrafik öka takten jämfört med vad översiktsplanen antog var möjligt. Kommunen ska
aktivt arbeta för bättre tvärkommunikationer såsom Spårväg Syd och Tvärförbindelse
Södertörn (med kapacitetsstark busstrafik) och för att sätta igång utredningar om möjligheten
att i framtiden dra tunnelbana till Huddinge.
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Det finns goda förutsättningar att bygga många nya bostäder i de regionala stadskärnorna
Flemingsberg och Kungens kurva samt i Huddinge centrum-Storängen. Om kapacitetsstark
kollektivtrafik kommer till i Glömstadalen-Loviseberg kan det bli en mycket attraktiv stadsdel.
Dessutom är det viktigt att utveckla andra kommundelar genom bostadsbyggande i
kollektivtrafiknära lägen. Under 2017 ska kommunen sätta igång ett särskilt arbete för att samla
intressenter som kan och vill utveckla nya bostäder i Vårby gård.
Kommunstyrelsen behöver arbeta mer aktivt med markfrågor och verka för att det som
planeras också genomförs. Det ska ske genom bevakning och genomförande av strategiska
markförvärv och med tidsbegränsade markanvisningar med krav på återlämnande av mark om
exploatering inte genomförs. En ökad ambition i bostadsbyggandet förutsätter en god
planering av offentligt finansierad verksamhet, som skolor, förskolor och äldreboenden, som
möter behoven. Tomter för offentligt finansierad verksamhet ska avsättas tidigt i
planeringsprocessen.
Huddinge ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och
bostadstyper i alla delar av kommunen. Det är dessutom en viktig faktor för att människor ska
kunna ta ett jobb här – och för att arbetsgivare ska få tag i medarbetare. Kommunen måste
aktivt arbeta för att de behövliga bostäderna kommer till stånd i stället för att förlita sig på att
marknadskrafterna löser problemen av sig självt. För många barnfamiljer är drömmen ett eget
hus, där ungarna kan leka i trädgården, men för många stannar det också vid en dröm – det är
för dyrt. Nya metoder för att pressa priset på småhus ska tas fram. Det finns flera aktörer på
marknaden som kan ta fram småhus som kan efterfrågas även av personer/familjer med
vanliga inkomster.
Det är inte bara den egna bostaden som är viktig, utan hela bostadsområdet. Det ska vara
tryggt och trivsamt, och alla har rätt att vara stolta över det område man bor i. En viktig faktor
för att vardagen ska fungera, och miljön besparas onödiga bilresor, är att det finns bostadsnära
butiker. Det bör bevakas i planeringen. Våra lokala centrum ska ges förutsättningar att
utvecklas och ha en bra utformning. Vid all nybebyggelse är det viktigt att ta tillvara
möjligheterna att förstärka platsens kvaliteter. Skydd för kulturmiljön ska förtydligas i syfte att
värna om det som är skyddsvärt ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Nära bostäderna ska finnas
en väl utbyggd kommunal service, lättillgänglig kollektivtrafik, grönområden och parker,
varierade mötesplatser och arbetsplatser.
Ett förenklingspaket för bygglovshantering med riktiga garantitider, snabba beslut på plats i
enklare ärenden och välfungerande e-tjänster ska implementeras.

Fler hyresrätter och medverka till rimliga boendekostnader
Bostadsbristen är skriande för dem som söker en hyreslägenhet. Därför måste det planeras för
och byggas mer hyreslägenheter. Det behövs för våra unga och för studenter, men ambitionen
får inte stanna bara vid de grupperna. Det ska planeras hyresrätter för alla grupper, och
kommunen ska medverka till att pressa kostnaderna så hyran blir rimlig.
För att bidra till rimliga boendekostnader ska kommunen i alla led i planeringen ha fokus på att
det ska vara möjligt att få ekonomiska lösningar som håller nere produktionskostnaden.
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Förbättrad infrastruktur
Det kommer att behövas omfattande investeringar i ny infrastruktur när Huddinge växer.
Kommunen ska aktivt verka för att statliga och regionala infrastrukturprojekten såsom
Förbifart Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn (med kapacitetsstark busstrafik),
ombyggnaden av Huddingevägen, trafikplats Högskolan, Spårväg Syd, nytt järnvägsspår vid
Flemingsbergs station, ett resecentrum i Flemingsberg och i framtiden ny tunnelbana blir av.
För Huddinge kommun är det mer prioriterat med goda förutsättningar för pendeltågs- och
regionaltågstrafiken än höghastighetsjärnväg. Enligt Huddinge kommuns trafikstrategi ska
gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras och vara utgångspunkt vid all planering och tas i
beaktande vid samtliga infrastrukturprojekt.
En uppdatering av cykelplanen tas nu fram som en viktig del av ett mer hållbart resande. Att
fler regionala cykelstråk planeras och prioriteras i länsplanen är viktigt för att underlätta för
cykelpendlandet i regionen. Med tanke på Huddinges centrala läge i regionen bör cykelvägarna
genom kommunen prioriteras i ett regionalt perspektiv. Utbudet av kommunikationer i
Huddinge ska vara anpassat efter resandebehov och underlätta för personer att välja att åka
kollektivt, cykla eller gå samtidigt som det skapar utrymme för dem som är beroende av bilen. I
det lokala vägnätet ska fokus ligga på trafiksäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet och miljö.
Det behövs en utökad satsning på cykelinfrastruktur.
För att långsiktigt dämpa kostnadsökningen av gatuunderhållet behövs ökade
investeringsmedel. Även för övrig drift och underhåll ska insatser som minskar kostnaderna
långsiktigt prioriteras.
Parallellt med utvecklingen av de regionala stadskärnorna i Flemingsberg och Kungens
kurva/Skärholmen pågår det mycket arbete med att utveckla den regionala stadskärnan i
Haninge. Området gränsar till Huddinge och innefattar även Länna handelsområde och är
viktigt för utvecklingen i östra Huddinge. Kommunen ska bli än mer aktiv i utvecklingen och
vara pådrivande i att kommunikationerna med övriga regionala stadskärnor förbättras. Detta
kan bland annat ske genom att bevaka att utformningen av Tvärförbindelse Södertörn
möjliggör snabba och moderna bussförbindelser i egna körfält.

Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola
Många väljer att flytta till Huddinge vilket är glädjande, men den snabba befolkningsökningen
ställer höga krav på planeringen av förskoleplatser och skolor. Nya skolor och förskolor måste
planeras och byggas i snabb takt. Alltför många vittnar om hur svårt det är att få förskola och
skola nära där man bor. Andelen som fått något av sina tre förstahandsval inom förskolan
(kommunala och fristående) 2015 var 67 procent och andelen som fått sitt förstahandsval inom
kommunala grundskolan 82 procent. Genom en mer effektiv planering, samutnyttjande av
lokaler och servicefunktioner och ett proaktivt samarbete mellan framförallt kommunstyrelsen
och utbildningsnämnderna är kommunens långsiktiga mål att fler föräldrar, barn och elever ska
få sitt förstahandsval tillgodosett.
Planeringen för behoven av förskole- och skollokaler måste ligga i fas med kommunens
prognosticerade befolkningsutveckling och ambitioner för bostadsbyggande. Det ska vara
attraktivt för barnfamiljer att bo i Huddinge.
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Vårdnadshavare ska känna sig trygga i att deras barn erbjuds plats i förskolan i tid och nära
hemmet. Kommunen ska ha riktlinjer som gör att skolorganisation kan få en tydligare struktur.
Riktlinjerna ska ha som utgångspunkt att de yngsta eleverna ska kunna gå i skolor nära hemmet
och de äldre eleverna i större skolor med större upptagningsområden i centrala lägen.
Ambitionen är att yngre barn och elever ska ha nära till sin förskola och skola. Vid
skolplaceringar ska så långt som möjligt prioriteras så att de yngsta barnen kan få en plats nära
hemmet.

Ökad valfrihet
I det moderna välfärdssamhället finns det en mångfald av utförare parallellt med kommunen.
Det är viktigt för valfriheten för medborgarna och kan leda till verksamhetsutveckling även i
kommunal verksamhet. Det får dock inte finnas någon tvekan om att kommunen har ansvar
för att säkerställa kvaliteten i all gemensamt finansierad verksamhet. Dels är det ett otvetydigt
samhällsintresse att bevaka vad skattepengar finansierar för verksamhet och dels är det viktigt
att den enskilde brukaren ska kunna lita på att all gemensamt finansierad verksamhet håller hög
kvalitet. Privatiseringar är inte det främsta verktyget för att få råd med välfärden i framtiden
eller det enda sättet att bidra till verksamhetsutveckling i verksamheterna. Även rätten för den
enskilde att avstå från att välja måste värnas; den som inte kan eller vill göra ett aktivt val ska
kunna förlita sig på att all kommunal service håller god kvalitet.
Möjligheten att påverka måste vara stor även inom den verksamhet den enskilde har valt.
Denna insikt ska prägla kommunens olika verksamheter och invånarnas önskemål ska vara
vägledande vid all verksamhetsplanering. Valfrihet med kvalitet ska vara ledord i den
kommunala verksamheten.
När nya lokaler för offentligt finanseriad verksamhet ska byggas ska det på ett tidigt stadium
avgöras om lokalen och verksamheten ska byggas och drivas i kommunal eller privat regi så att
såväl kommunens egenregi som de privata aktörerna får tydliga förutsättningar för sin
planering.

Ett rikt natur-, kultur- och fritidsutbud
Huddinge blev 2016 utsedd till länets bästa friluftskommun. Våra naturskyddsområden, som
utgör en tredjedel av kommunens yta, erbjuder många möjligheter för den natur- och
fritidsintresserade, till exempel att promenera på leder i skogen eller att motionera på elljusspår.
Det rika friluftslivet är en av Huddinges styrkor. För att ge jämlika möjligheter för alla invånare
att delta i friluftslivet behövs hög tillgänglighet till naturområden genom tydligt utmarkerade
och välskötta entréer, leder och rastplatser, förbättrad kollektivtrafik samt gång- och
cykelvägar.
Attraktiva parker och lekplatser är en viktig del i Huddinges utemiljö. Olika former av
aktivitetsytor är viktiga inslag för till exempel motion och spontanidrott.
I en växande kommun finns också ett behov av fler idrottsanläggningar. Med tanke på
Huddinges storlek ligger kommunen efter och idrottsföreningarna har allt svårare att möta
efterfrågan från barn och ungdomar. Planering för specialanläggningar som är av regionalt
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intresse kan göras bättre. För att möta det behov av anläggningar som finns inom idrotten ska
kultur- och fritidsnämnden därför arbeta för en regional samverkan för att möta den brist som
finns.
Ett bra mottagande av nyanlända innefattar att få ta del av natur-, kultur- och fritidsutbudet.
Huddinges föreningsliv och civila samhälle ska ges goda möjligheter att bidra i det arbetet.
Regeringens stöd till det civila samhället är ett välkommet tillskott till Huddinge för att stärka
de ideella krafterna i deras viktiga arbete för nyanlända och asylsökande. Föreningar och
studieförbund ska ges möjlighet att bli söka medel för att bedriva ny verksamhet för nyanlända
barn och unga.
Kultur- och fritidsnämnden ska tillsammans med Huge studera kapacitetsproblem och
underhållsbehov i kommunens simhallar liksom förutsättningarna för att bygga ett utomhusbad
i anslutning till Visättra sportcenter.

Tillgänglig kultur för alla
En viktig faktor i en stor och växande kommun är ett rikt kulturliv. Kulturen bidrar till att
stärka invånarnas samhälleliga tillhörighet och identitet. Fullersta gård och barnkonsten är
exempel på verksamheter som bidrar till det och de har potential att utvecklas ytterligare. Runt
omkring i hela kommunen verkar också flera livaktiga och engagerade kultur- och
hembygdsföreningar som måste få fortsatt goda förutsättningar att utvecklas. De allmänna
samlingslokaler som finns måste värnas. Vid den översiktliga planeringen av Flemingsberg,
Kungens kurva och centrala Huddinge ska behov av kulturutbud bedömas ur ett brett
perspektiv. Arbetet med att bygga ett nytt kommun- och kulturhus i Sjödalsparken ska
avbrytas, men arbetet ska istället påbörjas för att på sikt kunna flytta biblioteket till Huddinge
centrum.
Kommunens ansvar för arbete med fornminnen och kulturarv är idag delat. Här bör
gränsdragning och ansvar tydliggöras och kompetens säkras för att säkerställa att kommunens
kulturvärden behålls och görs kända för invånarna.
Huddinge är en stor kommun och satsningar på kulturen i centrala Huddinge blir inte
automatiskt en angelägenhet för alla. För att bättre balansera ska Huddinge kommun påbörja
en förstudie för ett förenings- och aktivitetshus med en mötesplats för unga i Trångsund.
Förutsättningarna för att åter öppna en mötesplats för unga i Vårby Haga/Masmo ska utredas.
Behovet av nya kulturlokaler för framtiden ska bedömas utifrån hur de bäst bidrar till
kommunens samlade utveckling.
Kulturskolan måste komma fler barn och ungdomar till del. På sikt ska deltagaravgifterna
sänkas, och samverkan mellan kulturskolan å ena sidan och fritidshemmen och skolan å andra
sidan ska öka.
Mötesplatser för unga kan med fördel samplaneras vid byggnation av nya idrottsanläggningar
och skolor. Utbudet på dessa ska vara attraktivt för både flickor och pojkar.
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Ett starkt föreningsliv
Ett starkt föreningsliv genererar ett ökat socialt kapital och berikar Huddinge kommun. Det
skapar ett tryggare och mer livskraftigt samhälle. Det är därför en viktig uppgift för Huddinge
kommun att ge kultur- och föreningslivet goda förutsättningar att verka och utvecklas.
Huddinge kommun ska värna sitt stöd till föreningarna, även möjligheten att få låna
kommunala lokaler till en låg årsavgift.
I Huddinges idrottsföreningar möts och utvecklas tusentals barn och ungdomar. Inom idrotten
finns förutsättningar att lära sig goda livsvanor och utveckla goda värderingar. Samtidigt är
föreningslivet också en viktig del i arbetet för en mer jämställd och integrerad kommun.
Kommunen ska stötta idrotten i deras arbete och bidra till att föreningarna kan hålla nere sina
deltagaravgifter – bland annat genom kostnadsfri tillgång till kommunala lokaler. För att värna
breddverksamheten är det viktigt att också stötta vår elitidrott. Kommunen ska bli bättre på att
föra dialog med våra elitidrottsföreningar för att också kunna ge mer stöd.
Föreningar som riktar sig till äldre är av stort värde i Huddinge kommun. Pensionärsföreningarnas verksamhet aktiverar många äldre på ett sätt som höjer deras livskvalitet och ger
en guldkant i vardagen. Huddinge kommun ska avsluta arbetet med att se över frågan om stöd
till lokaler för pensionärsföreningarna. Pensionärsföreningar ska kunna få stöd för
hyreskostnader från kommunen.

Jämlika villkor och jämställdhet
SÄRSKILT PRIORITERAT 2017



Områdesutveckling i Vårby, Skogås och Flemingsberg
Förbereda kommunen för att FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) snart blir svensk lag

Jämlika villkor och jämställdhet ska vara ett övergripande mål för kommunen. Ett mer jämlikt
och ett mer jämställt samhälle är bättre att leva i för alla och att det har större förutsättningar
att utvecklas.
I Huddinge kommun finns mycket stora skillnader i livsvillkor. Här finns de med mycket god
ekonomi, mycket inflytande, god hälsa och de som lever under motsatta förhållanden. I en
sådan miljö blir det särskilt viktigt att kommunen arbetar för att hålla ihop samhället – för att ta
tillvara på allas inneboende kraft.
Ökad ojämlikhet minskar den sociala rörligheten och minskar samhörigheten och tilliten bland
invånarna. Det leder till ökade sociala problem och till att förtroendet för samhälleliga
institutioner undergrävs. På sikt leder ökade klyftor också till nya strukturer som undergräver
människors vilja och förmåga att agera solidariskt.
Huddinge kommun ska präglas av sammanhållning. Det är så vi tar tillvara på alla de potentiella
resurser som finns i kommunen. På så sätt får alla Huddingebor möjligheten att förverkliga sig
själva.
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En levande kommun med jämlika förutsättningar
Områdesperspektivet är viktigt i Huddinge mot bakgrund av kommunens storlek och hur våra
kommundelar förhåller sig till varandra geografiskt. På grund av de stora klyftor som präglar
Huddinge och som delar kommunen behöver vi särskilt arbeta med områdesutvecklingen i
Vårby, Flemingsberg och Skogås – inte minst med förebyggande folkhälsofrågor,
demokratifrågor och med trygghetsfrågor. Målet ska vara att minska klyftorna mellan individer
och områden. Social blandning liksom förståelsen och möten mellan olika kulturer ökar det
sociala kapitalet och minskar fördomar och rasism.
För att skapa bäst möjlighet att verka för jämlika levnadsvillkor är kunskap om våra invånares
förutsättningar och möjligheter viktigt. I Huddinge ska verksamheter mäta och analysera
statistik och resultat utifrån köns-, barn- och områdesperspektiv. För att statistiken ska bli
relevant måste den utgå från en annan geografisk indelning än de gamla kommundelarna.
Tydligt utvecklingsarbete pågår i de flesta delar av Huddinge kommun. Även den östra
kommundelen behöver ett utvecklingsprogram där den fysiska miljön, behov av kommunal
service och samverkan med olika aktörer i kommundelen och med grannkommuner ingår.
Känslan av samhörighet med övriga Huddinge behöver stärkas. Delaktighet för invånare och
verksamma i kommundelen är en nödvändig utgångspunkt. Kommunstyrelsen ska påbörja
arbetet med ett sådant utvecklingsprogram.
Kommunens webbsida är en viktig plattform för informationsspridning. Alla invånare ska
oavsett bakgrund och språk ha möjlighet att ta del av särskild viktig information. Det bidrar till
att nyanlända känner sig välkomna i kommunen och i förlängningen kan det bidra till att de
snabbare kommer i utbildning och jobb.
Huddinge kommun ska bedriva ett progressivt arbete för att integrera nyanlända Huddingebor.
Som nyanländ är man i behov av att lära sig svenska. Samtidigt som många nyanlända
efterfrågar också att få komma i kontakt med personer som talar svenska och är etablerade i
samhället vill många privatpersoner i Huddinge göra en insats för nyanländas möjlighet till
snabb etablering och språkinlärning i svenska. Huddinge kommun bör därför utveckla metoder
för Huddingebor att bli språkvän med nyanlända. Det bidrar både till ny vänskap samtidigt
som det stärker den sociala sammanhållningen och de nyanländas möjlighet att komma in i
samhället.

En jämställd kommun med lika förutsättningar oavsett kön
För att Huddinge ska kunna utvecklas på allvar är det nödvändigt att kvinnor och män har lika
möjligheter och rättigheter. Arbetet med jämställdhetsintegrering ska fortsätta. För att få ett
jämställt samhälle är det viktigt att kunna göra ojämställdheten synlig. Ett av de bästa verktygen
är könsuppdelad statistik som visar hur verkligheten ser ut. Det är viktigt att de kommunala
resurserna fördelas jämlikt och jämställt.
Förskolan, skolan och fritidsverksamheten är områden som är särskilt viktiga för att stärka
jämställdheten. En jämställd uppväxt är viktig för att unga killar och tjejer ska få samma
förutsättningar att utvecklas. Det är också under uppväxten som normer, värderingar och
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traditionella föreställningar om könen grundläggs. De verksamheter som arbetar med barn och
ungdomar måste därför ges förutsättningar att utforma ett medvetet arbetssätt kring
jämställdhet.
Våld i hemmet kan samhället aldrig acceptera och kommunen ska arbeta vidare mot våld i nära
relationer. Otrygghet utanför hemmet är lika oacceptabel som den otrygghet som många
känner i hemmet. Kommunen ska arbeta för att vårt samhälle ska vara tryggt både inom
hemmets fyra väggar och utanför. Antalet män som söker hjälp från kvinnofridsteamet har
tredubblats och vi ser en ökning även bland kvinnorna. Teamet behöver vidareutveckla sina
behandlingsmetoder för att möta det behov som finns hos målgruppen. Tjejer och killar som
riskerar att utsättas för så kallat hedersrelaterat våld eller hedersrelaterade krav när de vill leva
ett självständigt liv, ska få samhällets stöd.
Kultur- och fritidsnämnden ska fortsätta arbeta för att göra idrottslivet i Huddinge mer
jämställt. De analyser av idrottens villkor ur ett jämställdhetsperspektiv som har gjorts ska
användas och den handlingsplan med fokus på idrottslivet ur ett jämställdhetsperspektiv som
arbetas fram ska implementeras. Ridsportens villkor ska förbättras.

Likabehandling och antidiskriminering
Alla som bor i Huddinge ska ha likvärdig service och jämlikt bemötande oavsett bostadsort,
ålder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Ingen ska lämnas efter, och ingen ska
hållas tillbaka.
Kommunen ska vara ett föredöme i arbetet för mänskliga rättigheter och människors lika värde
samt i att skapa ett samhälle fritt från diskriminering. Alla anställda inom kommunen ska vara
orienterade i jämlikhetsfrågor och utbildas i diskrimineringslagstiftning samt normkritik.
Kommunens arbete ska utformas så att barns intressen tillvaratas. Sverige var ett av de första
länderna som ratificerade FN:s barnkonvention strax efter tillkomsten 1989. Konventionen
innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Det finns anledning att mer
systematiskt arbeta med att säkerställa Barnkonventionens tillämpning i kommunen. Att
möjliggöra jämlika uppväxtförhållanden för unga är en viktig del i jämlikhetsarbetet. En del i
detta är det pågående arbetet med att HBTQ-certifiera samtliga mötesplatser för unga i
kommunen. Fokus för detta arbete är att alla kommunens ungdomar ska kunna hitta ett forum
där de känner sig sedda och delaktiga.
Alla barn och unga ska känna sig inkluderade och bekväma i skolan oavsett kön, identitet och
sexuell läggning. För att motverka heteronormen spelar skolan och förskolan en viktig roll.
Barn och unga spenderar inte bara mycket tid i förskolan och skolan utan där formas de även
som individer. Det är därför viktigt att lärare, pedagoger och annan personal har kunskaper om
heteronormen och HBTQ-frågor och arbetar normkritiskt. Huddinge kommun ska därför
arbeta aktivt med att tillhandahålla utbildningsinsatser inom HBTQ och normkritik för
personal inom kommunens förskolor och skolor för att höja kompetensen i dessa frågor.
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Effektiva och evidensbaserade arbetssätt ska användas i skolorna och förskolorna så att tidig
upptäckt och förhindrande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan göras.
För att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och inflytande i vardagen
krävs att den fysiska miljön är tillgänglig. Personer med funktionsnedsättning ska få förbättrade
möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. För dem som inte kan ha ett ordinarie arbete
ska meningsfull sysselsättning och utvecklad daglig verksamhet erbjudas. Kommunen ska också
verka för att underlätta för sociala företag att ta emot dessa personer. Personer med dolda
funktionsnedsättningar ska ges stöd på samma villkor som gäller för andra
funktionsnedsättningar.
Kommunen har ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning och att erbjuda
finsktalande personer information och service på finska och ge möjlighet till inflytande och
samråd i de frågor som berör. Kommunen ska även erbjuda möjligheten till finsk förskola och
äldreomsorg.

Utbildning med hög kvalitet
SÄRSKILT PRIORITERAT 2017





Prioritera tidiga insatser
Öka likvärdigheten och minska klyftorna mellan kommunens olika förskolor och
skolor med syfte att alla barn och elever ska få goda förutsättningar att nå
kunskapsmålen
Behålla och attrahera behöriga och legitimerade lärare och förskollärare
Fler elever ska ta en gymnasieexamen inom tre år

Kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor utgör grunden för det livslånga
lärandet. Utbildningsnämnderna ska prioritera samverkan sinsemellan för att uppnå en
gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande. Utbildningsnämnderna ska arbeta för att
öka likvärdigheten mellan kommunens olika förskolor och skolor. All utbildning ska vila på
demokratins grund, där barnens och elevernas rätt till delaktighet och inflytande är ett naturligt
inslag. Med rätt stöd och höga, positiva förväntningar får alla goda förutsättningar att lyckas nå
kunskapsmålen. Med ett ökat antal nyanlända barn och ungdomar är det viktigt med en väl
fungerande integration i förskola och skola. Kommunen ska se till att erbjuda nyanlända elever
tillgång till samtliga Huddinges grundskolor och säkerställa skolans roll som mötesplats i
samhället.
För att vända utvecklingen i skolan behövs investeringar i sådant som gör skillnad – tidiga
insatser och mindre klasser i lågstadiet, i fler behöriga, legitimerade och skickliga lärare,
professionella pedagoger och skolledare och en jämlik skola.

Förbättrade kunskapsresultat
Kommunen misslyckas i dag med att ge alla elever i Huddinge den kunskap och de
förutsättningar som de behöver med sig i livet. Det gör att många får svårt att hävda sig på
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arbetsmarknaden och samhället får svårt att utvecklas. Fler elever måste ges möjlighet att nå
målen och fler måste få chansen att nå toppresultat.
Förskolan, fritids och skolbiblioteken har tillsammans med skolan en viktig uppgift att
stimulera och utveckla läs- och språkutvecklingen. Alla elever ska ha tillgång till bemannade
skolbibliotek eller på annat sätt likvärdiga funktioner via samarbetsavtal mellan skola och
kommunens folkbibliotek där det är lämpligt. Det bör finnas en samlad styrning av
skolbiblioteksverksamheten. Folkbiblioteken ska stödja individens informationsfrihet,
kunskapssökande, läslust och språkutveckling genom hela livet. Utbildningsnämnderna ska
kartlägga, analysera och formulera strategier för läsfrämjande i - förskola, grundskola och
gymnasium.
Även fritidshemmen är viktiga för att stimulera elevers utveckling och stärka deras sociala
förmåga. En stor del av dagen är eleverna i fritidshemmens verksamhet. Enligt skollagen ska
fritidshemmen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull
fritid och rekreation. För att fullt ut nå dit behöver verksamheten få förutsättningar att
utvecklas. Grundskolenämnden ska följa upp kvaliteten inom fritids gällande barngruppernas
storlek, lokaler, personalresurser och andra relevanta kvalitetsfaktorer.
Språkinlärningen och matematikundervisningen är utvecklingsområden som prioriteras för att
fler elever ska nå målen och bli behöriga till gymnasieskolans utbildningar. I ett
kunskapssamhälle är digital kompetens och entreprenörskap några av de färdigheter som
förutsätts för att konkurrera på arbetsmarknaden. Detta ska reflekteras i skolans verksamhet.
En vision för verksamheternas digitaliseringsarbete ska tas fram. Minst lika viktigt är att de
digitala verktygen går att använda genom att kommunstyrelsen och utbildningsnämnderna ser
till att det finns kapacitet och god driftsäkerhet.
För att lyckas med att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten krävs skickliga och
professionella lärare och pedagoger. I dag har lärare ofta inte tid att vara lärare. De
administrativa arbetsuppgifterna har växt och tiden med eleverna har minskat. Det måste löna
sig bättre än i dag att utbilda sig till, och arbeta som, lärare. Lärare och rektorer ska genom
minskade administrativa uppgifter få mer utrymme att fokusera på utveckling av
undervisningen och att få använda sin kompetens fullt ut. Rektors pedagogiska ledarskap är
avgörande för att ge lärarna en rimlig arbetsbelastning och den återkoppling som behövs för att
utvecklas i sin profession. Regeringen investerar 3 miljarder kronor på årsbasis i Lärarlönelyftet
som innebär höjda lärarlöner och bättre arbetsmiljö. Utbildningsnämnderna ska se till att
höjningen av lärarnas och löner på ett föredömligt sätt blir verklighet i Huddinge.
En professionell pedagog bygger förtroende och respektfulla relationer, har höga förväntningar
på barn och elever och arbetar för att alla ska lyckas. Alla barn och elever har rätt till behöriga
och kompetenta förskollärare och lärare. Obehöriga lärare som är anställda i kommunen ska
ges möjlighet att komplettera sin utbildning genom bland annat lärarlyftet. Andelen behöriga
och legitimerade förskollärare och lärare och utbildade barnskötare ska öka i Huddinges
förskolor och skolor. Kommunen ska fortsätta sitt framgångsrika arbete med Ung
företagsamhet. I en tid med allt fler olika anställningsformer på arbetsmarknaden ska eleverna
även ges utbildning om arbetsmarknaden i samarbete med fackliga organisationer och
näringslivet.
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Det fria gymnasievalet inom Stockholms län stödjer ungdomars rätt att utvecklas i en lärmiljö
som passar dem. Samtidigt är det få gymnasieelever som når examen inom tre år. Ungefär en
av tre elever på gymnasieskolans nationella program når inte en examen inom tre år på
Huddinges gymnasieskolor. Det är angeläget att den utvecklingen vänds. Ett tydligt fokus på
kunskap och resultatförbättringar måste finnas i Huddinges gymnasieskolor både för att
andelen elever som tar gymnasieexamen ska öka och så att andelen behöriga till högskolan ska
öka. Utvecklingsarbetet med att erbjuda efterfrågade och högkvalitativa program i kommunens
gymnasier ska fortsätta.
Gymnasiesärskolans kunskapsuppdrag ska utvecklas och stärkas. Elever i gymnasiesärskolan
ska ha samma rätt till utveckling och lärande som andra elever. Utbildningen i
gymnasiesärskolan ska vara anpassad till elevens förmåga och behov av utmaningar.
I Huddinge finns en avsevärd koncentration av kunskapsintensiva verksamheter som
högskolor, universitet, sjukhus och forskning. Detta är en unik styrka. Samverkan mellan
näringsliv, högskola, skola och kommun ska fördjupas. Kommunen ska vara aktiv i att
campusområdet i Flemingsberg utvecklas.

Prioritera tidiga insatser
Alla barn ska få en bra start i förskolan. Studier visar att barn som har gått i en förskola med
hög kvalitet lyckas bättre i skolan. Detta gäller särskilt de barn som har föräldrar med en kort
utbildning eller barn med tuffa uppväxtvillkor. Det borde vara en självklarhet att alla barn har
rätt till förskola full tid. På sikt ska barn till arbetslösa och föräldralediga få rätt till 30 timmar i
veckan i förskolan.
Förskolan är en förutsättning för att både kvinnor och män ska kunna arbeta. För att förskolan
ska hålla en hög kvalitet ska barngruppernas storlek hållas nere och antalet behöriga och
legitimerade förskollärare och antalet utbildade barnskötare öka. Minskade barngrupper
möjliggörs bland annat genom regeringens satsning. Andelen män som arbetar i verksamheten
ska fortsätta att öka. Förskolans verksamhet ska präglas av en god arbetsmiljö för såväl barn
som personal och kommunen måste sätta in åtgärder för att ge goda förutsättningar för
verksamheten och minska sjukfrånvaron. Resursfördelningsmodellen ska bidra till att öka
likvärdigheten mellan kommunens olika förskolor. De förskolor eller avdelningar som visar
låga resultat i nämndens systematiska kvalitetsarbete ska lyftas. Språkutveckling ska prioriteras.
Forskning visar att satsningar under de tidiga skolåren förbättrar elevernas möjligheter att klara
resten av grundskolan med goda resultat. De elever på lågstadiet som inte har tillräckliga
kunskaper i att läsa, skriva och räkna riskerar annars att komma efter och få större problem
senare under skoltiden. Lågstadiet ska prioriteras och de satsningar regeringen har i sin budget
för fler anställda i lågstadiet ska komma Huddinges skolor till del. Då får skolorna möjlighet att
höja kvaliteten på undervisningen i lågstadiet genom framförallt minskade klasser och ökad
lärartäthet. I dag är skillnaderna stora mellan skolorna vad gäller såväl klasstorlekar och hur
undervisningen organiseras som vilka förutsättningar som finns för att göra förändringar.
Tidiga insatser i lågstadiet möjliggör att alla elever som varje år går i förskoleklass till och med
årskurs tre får det stöd de behöver.
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Ökad likvärdighet och jämlikhet i förskola och skola
Huddinge är på många sätt en bra kommun att växa upp i, men det finns mycket som behöver
göras i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan för att Huddinges barn och ungdomar ska
få en tillräckligt bra start i livet. I dag lämnar alldeles för många skolan utan de kunskaper de
behöver. Huddinge kommun utmärks tyvärr av särskilt stora klyftor. En av de största
utmaningarna inom grundskolan idag är den bristande likvärdigheten vad gäller kunskaper och
betyg mellan olika skolor i kommunen. De skolor som har de största utmaningarna måste få
mest resurser. Det ger exempelvis möjlighet att ha mindre grupper, att öka handledningen på
elevernas modersmål och att ha två lärare i klassrummen. Kommunen ska stimulera personal
och rektorer som väljer att ta på sig större utmaningar i områden med tuffare förutsättningar
och låga kunskapsresultat. Det kan ske genom högre löner och bättre villkor för dem som
arbetar i skolor med stora utmaningar samt genom fler förstelärare i dessa skolor. För att öka
likvärdigheten ska kommunen säkerställa att resursfördelningssystemet till skolor och förskolor
kompenserar för skillnader i skolors, förskolors, elevers och barns förutsättningar.
Alla elever i Huddinges skolor ska ha rätt till en god och näringsriktig skolmat för att orka
prestera hela dagen. Tillagningskök i alla skolor är en viktig likvärdighetsfråga.
Förutsättningarna för tillagningskök ska utredas för de skolor som idag har mottagningskök.
Elever i behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver men också särbegåvade och
högpresterande elever ska få tillfälle till utveckling och stimulans. Grundskolenämnden ska
noggrant följa hur resursfördelningssystemet fungerar och att eleverna får det stöd som de
behöver för att nå målen. Alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som
möjligt.
Utbildningsnämnderna ska, tillsammans med socialnämnden, arbeta för att förbättra
samarbetet mellan skola, socialtjänst och föräldrar kring elever i behov av särskilt stöd. Alla
pedagoger ska ha god kunskap och kompetens i hur barn med olika behov ska bemötas.
Genom goda kunskaper i sitt modersmål förbättras elevers möjlighet att lära sig svenska och
andra språk. Elevernas tillgång till modersmål och modersmålsbaserad undervisning behöver
utvecklas. Huddinge ska ligga i framkant kring hur fler elever kan få tillgång till
modersmålsundervisning med hjälp av bland annat digitala verktyg och distansundervisning.

Fler behöriga till gymnasium
Alla elever ska mötas av höga förväntningar i skolan. Elever som har lätt för sig ska utmanas
och elever i behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver. När elever inte når
kunskapsresultaten har det alltför ofta antagits att det enbart är eleven som ska ändra på sig.
Det behövs metoder och kunskap bland lärarna om hur man arbetar inkluderande och möter
alla elever. Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt. I dag råder det tyvärr stora
skillnader i Huddinge gällande i vilken utsträckning elever på skolor i olika områden är
behöriga till gymnasiet.
För att fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan och välja ett program de trivs med och
genomför krävs det att eleverna har en god tillgång till studie- och yrkesvägledning. Studie- och
yrkesvägledningen ska hålla hög kvalitet och ge eleverna kunskaper och förutsättningar att göra
väl underbyggda studieval. Tillgången till studie- och yrkesvägledning bidrar till att färre elever
byter gymnasieprogram eller hoppar av.
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Många ungdomar som påbörjar ett gymnasieprogram väljer sedan att byta. Det medför att
studietiden förlängs. Det är därför angeläget att tillgången till information om gymnasievalet
och studie- och yrkesvägledning i grundskolan är god. Andelen förstahandssökanden till
Huddinges gymnasieprogram ska öka.

En ny framtidsinriktad kommunal gymnasieskola
På grund av den ökade inflyttningen och de växande elevkullarna väntas antalet ungdomar i
gymnasieåldern öka med över 1000 stycken de kommande tio åren. Det finns därför ett behov
av en ny gymnasieskola i kommunen. Med sitt centrala läge och närheten till akademier,
forskning och näringsliv är Kunskapsstaden Flemingsberg den naturliga platsen att bygga en ny
kommunal gymnasieskola på. En sådan skola ska bidra både till områdesutveckling och till
jämlika villkor. Den ska också möjliggöra en bred samverkan mellan kultur-, idrotts- och
föreningsliv i området och på så sätt bli en viktig del av lokalsamhället.

Fler behöriga till högskola och fler med gymnasieexamen
De högskoleförberedande programmen i Huddinges gymnasieskolor ska ge en stabil grund för
fortsatta studier. Skolorna i Huddinge ska därför arbeta för att elevernas kunskapsresultat
förbättras, fler får gymnasieexamen och genomströmningen ökar så att fler elever klarar sina
gymnasiestudier på tre år. Alla elever ska utmanas, motiveras och stimuleras att utveckla sina
kunskaper. Gymnasienämnden ska fortsätta arbeta aktivt för att höja kvaliteten i
programutbudet och för att utveckla gymnasierådet för de högskoleförberedande programmen
Yrkesprogrammen ska både göra eleverna attraktiva på arbetsmarknaden när de nått en
gymnasieexamen och uppmuntra elever att läsa in högskolebehörighet för att kunna studera på
högre nivå. Det är angeläget att yrkeselevernas studieupplägg anpassas på ett sådant sätt att
detta möjliggörs.
Huddinges gymnasieskolor ska uppmuntra eleverna att lära sig främmande språk och möta
andra kulturer för att rustas för en global värld. Elever med annat modersmål har en extra
tillgång och ska uppmuntras att utveckla den. Gymnasieskolan ska ge elever möjlighet att delta i
internationellt utbyte.
För att förenkla övergången mellan studier och yrkesliv behöver gymnasieskolorna fortsätta att
utveckla såväl studievägledningen som samverkan med näringslivet och med akademierna.

En jämlik och tillgänglig vuxenutbildning
Matchningen på arbetsmarknaden fungerar allt sämre och rekryteringsgapet växer. Vartannat
företag och varannan offentlig arbetsgivare upplever svårigheter att få tag på arbetskraft. Det
hämmar utvecklingen på arbetsmarknaden och Huddinges och Sveriges konkurrenskraft. Ett
led i att förändra det är att erbjuda fler vägar till omskolning och vidareutbildning.
Vuxenutbildningen har ett viktigt uppdrag för att möjliggöra det livslånga lärandet. Den utgör
en viktig väg för människor att vidareutbilda sig och få fler möjligheter på arbetsmarknaden.
Satsningar på vuxenutbildning är avgörande både för minskad arbetslöshet och förbättrad
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matchning på arbetsmarknaden. Yrkeshögskolan i Huddinge är en viktig del detta. Antalet
yrkeshögskoleplatser behöver utökas i kommunen.
Regeringens kunskapslyft ska rusta människor med den kompetens de behöver för att få ett
jobb. Möjligheten för kommunens invånare att studera inom vuxenutbildning och
yrkeshögskola ska öka. Kommunen ska fortsätta stimulera lärlingsutbildningar i nära samarbete
med företagen så att fler får en fot in på arbetsmarknaden.
Alla måste oavsett bakgrund eller födelseland få möjlighet att försörja sig själv i Huddinge.
Goda språkkunskaper i svenska ökar möjligheten att få ett arbete. Kommunens SFIundervisning är en nyckel för invånare som inte kan svenska att lära sig språket. För att alla ska
kunna lära sig svenska på ett sätt som passar dem behöver SFI-undervisningen fortsätta
individualiseras. Tack vare regeringens investering i SFI upphör SFI att existera som egen
skolform från och med den 1 juli 2016 för att istället ingå i den kommunala vuxenutbildningen.
Det är viktigt att övergången sker på ett ansvarsfullt sätt med den enskilda elevens bästa i
fokus.
Det ska vara möjligt att läsa SFI både på dag- och kvällstid. Det ska även vara möjligt
kombinera SFI-undervisning med jobb och praktik. Huddinges invånare ska ha möjlighet att
välja bland olika utbildningsanordnare av SFI. Den geografiska tillgängligheten och spridningen
av SFI-undervisning i kommunen ska stärkas. Många som kommer till Huddinge från andra
länder har med sig en yrkeskompetens. Huddinge kommun ska därför erbjuda minst en SFXutbildning inom Vux Huddinge.

Fler nöjda med förskola och skola
God service och kvalitet ger nöjda invånare. Samtliga verksamheter, kommunal och fristående,
har ett ansvar och en strävan att erbjuda god service och kvalitet till vårdnadshavare och barn.
Olika pedagogiska inriktningar samt profileringar av skolor är något som är viktigt och ska
uppmuntras. Fristående skolor är ett värdefullt komplement till den kommunala skolan för att
öka den pedagogiska mångfalden. Samverkan mellan kommunen och de fristående skolorna
ska öka.
Det ska vara ordning och reda i skolsystemet. Syftet med grundskoleverksamheten ska vara
utbildning, inte att dela ut vinst till ägarna. Alla Huddingebor ska vara trygga i att deras
skattepengar går till utbildning med hög kvalitet.
Förutom hög kvalitet på verksamheten är även trivsel och trygghet en viktig del för att få nöjda
barn och elever. Varje förskola och skola ska arbeta efter en ”Plan mot diskriminering och
kränkande behandling” som lever upp till de lagkrav som finns på området. Alla barn och
elever ska känna sig trygga i förskolan och skolan. Samtliga skolor ska arbeta aktivt för att
förebygga, förhindra och stoppa diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Andelen elever som känner att de har minst en vuxen på skolan som de känner förtroende för
ska öka. Det ska vara nolltolerans mot mobbning, sexism och rasism i skolorna. Huddinges
skolor ska använda de bästa metoderna mot mobbning som finns och som har prövats ut
professionellt.
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Det är viktigt att elever och vårdnadshavare vet hur eleven utvecklas i skolan, vad som fungerar
väl och var det behövs extra insatser. Betyg i mycket låga åldrar är dock ingen lösning på det
behovet eftersom det är ett alltför trubbigt instrument.
Kulturskolan har till uppgift att skapa ett livslångt intresse för de estetiska uttrycken genom att
ge eleverna verktyg och lust till eget skapande och lärande. Det är därför av vikt att kön
minskar så att fler barn och unga ges möjlighet till att utveckla sina konstnärliga färdigheter.
Kulturskolans samverkan med andra aktörer breddar utbudet. En ökad samverkan med skolan
om tillgång till ändamålsenliga lokaler för dans och teater kan möjliggöra att fler barn och unga
får möjlighet att börja på kulturskolan. Det är också viktigt att fortsätta att utveckla samarbeten
med till exempel mötesplatserna för unga.

Ekonomisk tillväxt och fler i jobb
SÄRSKILT PRIORITERAT 2017




Samverkan med näringslivet och akademierna i Huddinge
Ett bättre företagsklimat
Fler sommarjobb

En förutsättning för att utveckla Huddinge och göra vårt samhälle mer jämlikt är ekonomisk
tillväxt och att fler får jobb. Varje människas vilja och förmåga att arbeta ska därför tas tillvara.
Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde prioritera insatser som bidrar till ökad
sysselsättning och minskad arbetslöshet. Arbete är det enskilt viktigaste verktyget för
delaktighet i samhället och ger människor möjlighet till egen lön, arbetsgemenskap och att
forma den egna vardagen.

Fler arbetstillfällen
Huddinge behöver fler arbetstillfällen och målet ska vara att det finnas ett arbetstillfälle per
Huddingebo, det vill säga en arbetsplatskvot på 1,0. För att nå det ska Huddinge kommun
arbeta offensivt och mer strategiskt med frågan. Detta ska ske genom ett framtagande av en
näringslivsstrategi samt åtgärdsplaner kopplade till densamma.
Huddinge har goda förutsättningar att bidra till tillväxt och fler jobb, inte minst genom att vi
gränsar till Stockholm och genom att vi hyser två av de regionala kärnorna. Kungens kurva ska
fungera som en mötesplats med handel, kontor, upplevelser och bostäder. Flemingsberg är
ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för vård, utbildning, forskning,
rättsväsende, kunskapsintensivt näringsliv och nyföretagande. För att stödja den regionala
kärnans utveckling behöver utveckling av en urban stadsmiljö med ett rikt utbud av handel,
restauranger och kultur ske. Även Huddinge centrum/Storängen, som förstärks med bostäder
och kompletteras med verksamhetslokaler samt Länna, med handel och lättare industri, bidrar
till Huddinges tillväxtpotential. Förutsättningarna för ett bra utbud i Huddinge centrum och
andra lokala centrum behöver säkerställas för att det ska kunna bidra till attraktiviteten för
befintliga och tillkommande bostäder i alla kommunens bostadsområden.
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Med en växande tjänstesektor finns förutsättningar för att en allt större del av arbetsplatserna
kan förläggas integrerat i centrala områden med god kollektivtrafik. I kommunens
stadsutvecklingsprojekt ska etableringar av kunskapsintensiva och arbetsplatsintensiva företag
främjas. Kommunen ska utveckla metoder för att stödja och tillvarata innovationer och
nyföretagande.
Väl fungerande upphandlingar är ett viktigt instrument för att förvalta kommunens resurser på
ett effektivt sätt och upphandlingarna ska i högre utsträckning stimulera innovationer.
Kommunen ska använda sin upphandlingsverksamhet på ett strategiskt sätt, för att den ska
bidra till att öka sysselsättningen och ge fler möjlighet att kunna få ett arbete. Kommunen ska
teckna avtal med företag som vi handlar med om att de ska erbjuda praktikplatser.

Entreprenörskap
Entreprenörskap måste uppmuntras och underlättas, inte minst genom samverkan mellan skola
och näringsliv. Kopplingen mellan gymnasiet, arbetsmarknaden och högskolan ska stärkas.
Det är viktigt att unga ges goda förutsättningar att starta och driva företag. Vi har varit
framgångsrika i Huddinge när det gäller att elever startar UF-företag inom ramen för
gymnasieskolans utbildning. Huddinge ska sträva efter att återta sin plats som länets bästa UFkommun. Även efter att de unga lämnat skolan bör kommunen särskilt fokusera på att ge unga
möjligheter att starta företag.
I Vårby har en mötes- och arbetsplats för entreprenörer startat, Arena 143. Där kan man få
hyra lokaler till sin verksamhet och också få råd och stöd. En liknande verksamhet bör startas
också i Skogås. Kommunen ska under 2017 ta sådana initiativ.

Rusta fler för jobben
Yrkesprogrammen är centrala för den nationella kompetensförsörjningen. De är även viktiga
för tillväxten i ekonomin och kvaliteten i välfärden. Det krävs ett krafttag för att bryta den
trend av sjunkande intresse bland unga att läsa yrkesutbildningar i gymnasieskolan.
Yrkesprogrammen ska göras mer attraktiva för unga människor. I detta arbete spelar
arbetsmarknadens parter en viktig roll. Fler yrkesprogram ska omvandlas till yrkescollege med
tydligt arbetsmarknadsfokus.
Utifrån Huddinges framtida behov med en åldrande befolkning kommer det fortsättningsvis
finnas behov av mer personal i äldreomsorgen. Kommunen behöver därför utveckla metoder
för att attrahera personer att söka sig till äldreomsorgen. Ett led i detta är att gymnasienämnden
får i uppdrag att genomföra insatser för att öka andelen studeranden på vård- och
omsorgsprogrammet.
Huddinge byggs starkt genom fler i arbete. Ingen ung ska behöva börja sitt vuxna arbetsliv med
arbetslöshet. Många unga i Huddinge har inte slutfört gymnasiet och saknar gymnasieexamen.
Den gruppen har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden eftersom kraven hela tiden ökar. Allt
fler arbetsgivare efterfrågar en gymnasieexamen, även inom yrken där utbildningskraven
traditionellt sett varit låga. Arbetslösheten för unga utan gymnasieutbildning är mer än dubbelt
så hög jämfört med de ungdomar som har slutfört gymnasiet. Huddinge kommun ska fortsätta
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det påbörjade arbetet med att ge ungdomar utbildning och yrkeslivserfarenhet genom
utbildningskontrakt och traineejobb inom ramarna för Delegationen för unga i arbete. Huddinge
kommun ska vara en aktiv aktör i att utveckla nya metoder för att ge ungdomar som saknar en
slutförd gymnasieutbildning möjlighet till det. Inom ramarna för det kommunala
aktivitetsansvaret har Huddinge kommun ett lagstadgat ansvar att motivera ungdomar som
hoppat av gymnasiet att påbörja eller återuppta en utbildning. Arbetsförmedlingens etablering
av ett Arbetsgivarcentrum i Flemingsberg möjliggör samverkan och samarbete med
kommunen, andra myndigheter, arbetsgivarna och de arbetslösa på ett nytt och modernt sätt.

Samverkan med näringsliv och akademi
Samverkan mellan näringsliv, högskola, skola och kommun ska utvecklas och drivas i enlighet
med den strategi för samverkan med akademierna som tagits fram i kommunikation med
lärosätena i Flemingsberg och som fastställdes av kommunfullmäktige 2016. Även mellan
kommunens utbildningsverksamhet och näringslivet behöver samverkan utvecklas.
De kommande åren väntas många personer inom olika yrken gå i pension. Det skapar ett
växande behov av nyanställningar. Samtidigt väntas andelen äldre och unga i befolkningen öka,
vilket i sin tur skapar en större efterfrågan på välfärdstjänster. För att öka möjligheten att ha
tillräckligt med rätt utbildad personal i kommunen bör Huddinge utveckla arbetet med att
anställda studentmedarbetare som på sikt ska kunna få en anställning i kommunen.
Studentmedarbetare ger också en bra utökad möjlighet för kommunen att etablera nätverk med
de akademier som finns i kommunen. I konkurrensen om morgondagens medarbetare kan
studentmedarbetaravtal ge Huddinge ett försprång i konkurrensen med andra kommuner och
arbetsgivare.
Många Huddingebor som vill studera inom områden där utbildning inte bedrivs i
Stockholmsregionen väljer att bo kvar i Huddinge men studera på distans. För att ta tillvara på
de studenterna och den framtida arbetskraft som de utgör i kommunen ska Huddinge kommun
ge möjlighet för dem att skriva salstentamen på annan ort än där lärosätet finns.

Fler sommarjobb
För många unga är första steget ut i arbetslivet sommarjobb/feriepraktik. Det har stor
betydelse för ungdomarnas utveckling att få tillgång till det. Det höjer ofta studiemotivationen,
och har också visat sig minska skadegörelse. Kommunen ska därför utöka antalet
feriepraktikplatser, i samverkan med näringslivet, så att alla ungdomar ska få chansen till
sommarjobb – minst en gång. Konceptet som används i ”Tillsammans för Vårby” och
”Tillsammans för Flemingsberg” bör utvidgas till Skogås. Kommunen ska utreda konceptet
”Tillsammans för Skogås” i avsikt att etablera detta som sommarjobb under 2017.

Fler och växande företag
Fler företag och företag som växer är grundläggande för fler arbeten och utveckling. Företagen
ska kunna växa och fler människor ska våga ta steget att starta och driva företag. Fler kvinnor
ska få chans att pröva sina idéer som företagare och fler kvinnor måste få möjlighet att utveckla
sina företag.
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God infrastruktur, kvalitativ kommunal service, tillgång till mark och lokaler och ett gott
samarbete mellan olika intressenter är grunden för en god företagsmiljö. Kommunen ska vårda
och utveckla sitt samarbete med näringslivet, statliga myndigheter och andra berörda aktörer.
God service genom tillgänglighet, korta handläggningstider samt ett professionellt bemötande
ska vara utgångspunkten inför mötet med det lokala näringslivet. Kommunens tjänstemän som
möter näringslivet ska vara stödja lokala initiativ och stötta entreprenörer. Kommunen ska
underlätta för små företag att delta i kommunala upphandlingar. Organisation och arbetssätt
ska utformas efter företagens behov och samtliga nämnder ska vara delaktiga i att
implementera detta förhållningssätt. Huddinge ligger alldeles för lågt i den ranking om vårt
näringslivsklimat, som görs av Svenskt Näringsliv och vi har tappat mycket i den
servicemätning som görs bland företagare som faktiskt har varit i kontakt med kommunen.
Sammantaget ligger vi långt ner med tanke på vilken potential vi har. Här behöver vi förstärka
våra insatser för att återta förlorad mark och flytta fram våra positioner. Berörda nämnder ska
utreda formerna för mer samordnad handläggning för företag samt införandet av tydligare
servicegarantier.
Ryggraden i kommunens näringsliv är små företag, oftast i anslutning till bostaden. Det är
viktigt att från kommunens sida se till att de har goda förutsättningar att växa.
För etablering av nya företag i kunskapsbranscher är det viktigast att tillhandahålla tillgänglig
och attraktiv kollektivtrafik, utbildad arbetskraft och kreativa miljöer. Målet Fler i jobb är
därför starkt beroende av flera delmål under målen Bra att leva och bo och Utbildning med
hög kvalitet. Kommunen behöver också en markberedskap för att kunna erbjuda alternativ
mark för verksamheter som inte kan finnas i bostadsnära miljöer och för godshantering som
betjänar täta stadsmiljöer.

Fler i egen försörjning
En orsak till oro är att alltför många Huddingebor är arbetslösa, och att många står långt från
arbetsmarknaden – särskilt i Vårby, Flemingsberg och västra Skogås. Många har varit utan
arbete i mer än sex månader och i såväl Vårby, Flemingsberg som Skogås är det inte långt ifrån
60 procent.
En stor grupp unga står helt utanför såväl arbete som studier och har lång väg att gå för att nå
dit. Det är en förödande start på vuxenlivet och en stor förlust för samhället om dessa unga
tappas bort. Här måste större insatser till för att kunna fånga upp dem och ge dem möjligheter
att hitta en väg för att kunna nå egen försörjning.
Vid försäljning av kommunens mark ska frågan om samverkan kring arbetskraft lyftas.
Exempelvis kan partnerskap prövas för att tillsammans med exploatören ta tillvara lokal
arbetskraft i större skala.
För att fler ska få chansen att bidra, för att fler ska få en avtalsenlig lön att leva på och för att
fler ska kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen ska Huddinge kommun fortsätta att
prioritera de särskilda anställningarna. Målet är att alla som har arbetslöshet som huvudorsak
till att de begär försörjningsstöd ska erbjudas anställning i kommunen – med
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kvalitetsförbättrande uppgifter utanför ordinarie verksamhet – samtidigt som de också anmäler
sig till arbetslöshetsförsäkringen. Det som nu går under namnet 100 Huddingejobb har också
visat sig vara ekonomiskt gynnsamt för kommunen genom att fler kunnat gå vidare till arbete
eller utbildning. Satsningen behöver bli mer flexibel för att kunna möta olika behov, där vissa
t.ex. kan behöva längre tid än sex månader. Det kan också i vissa fall behövas bättre
arbetsledningsstöd. En avgörande faktor för försörjningsstödets utveckling är hur snabbt de
nyanlända i kommunen kommer ut i egen försörjning.
Kommunen ska i nära samarbete med andra aktörer bidra till att personer som behöver
försörjningsstöd får möjlighet att bli självförsörjande genom särskilda anställningar som 100
Huddingejobb, korta yrkesutbildningar, coachning, praktikplatser och arbetsförberedande stöd.
Kommunen ska också verka för att underlätta för sociala företag att ta emot personer med
funktionsnedsättning. Individer med behov av samordnade insatser erbjuds detta genom
samordningsförbundet. Arbete pågår med att ta fram och implementera en strategi för
anställning av personer med funktionsnedsättning.

God omsorg för individen
SÄRSKILT PRIORITERAT 2017




Skapa förutsättningar för jämlik hälsa och jämlika villkor för samtliga invånare i alla
kommundelar
Prioritera tidiga insatser och förebyggande arbete
Säkra alla invånares möjligheter att få en god omsorg

Huddinge kommun ska skapa förutsättningar för jämlik hälsa och jämlika villkor för samtliga
invånare. Det finns idag stora skillnader i livsvillkor mellan Huddinges invånare och
skillnaderna i hälsa är stora mellan kommunens olika områden. Särskilt kvinnor med låg
utbildning är de stora förlorarna när det gäller en god hälsa. Att utjämna skillnaderna i hälsa ska
prioriteras. Ett hälsofrämjande och förebyggande arbete ska prioriteras. Samverkan ska
vidareutvecklas med landstinget och andra relevanta aktörer så att förutsättningar ges för ett
resurseffektivt och framgångsrikt arbete.
Sociala investeringar som leder till ökad jämlikhet, delaktighet samt stärker individens möjlighet
till försörjning ska särskilt prioriteras. Projekt vars syfte, på lång sikt, leder till minskade
kostnader genom att individen får ökade möjligheter att styra sitt eget liv och skapa sin egen
framtid ska fortsatt utvecklas.
Huddinges sociala omsorg ska erbjuda tjänster inom äldre-, individ- och familjeomsorg, arbete
och försörjning samt funktionshinderområdet som är individanpassad, lättillgänglig och av en
god kvalitet. Alla invånare ska vara säkra på att få en god omsorg.
Antalet orosanmälningar gällande barn och unga har stadigt ökat de senaste fem åren i
Huddinge. För barn mellan 0-12 år har uppgången varit nära 50 procent. Även antalet öppnade
utredningar har ökat. Samtidigt är personalomsättningen mycket hög och svårigheterna i att
rekrytera ny personal innebär höga kostnader för inhyrd personal. Socialnämnden ska
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säkerställa hållbara lösningar för att upprätthålla rättssäkerheten för barn och familjer. Insatser
måste göras för att kunna behålla och rekrytera yrkeserfarna socialsekreterare.

Fler upplever god hälsa
Gapet vad gäller hälsa ökar mellan olika grupper i samhället. Socioekonomiskt svaga grupper
har större hälsoproblem än andra grupper i kommunen och skillnaderna i utbildningsbakgrund
är fortfarande tydliga. Ett rikt kultur- och fritidsutbud är viktigt för utvecklingen av en god och
jämlikt fördelad folkhälsa. Särskilt kvinnor med låg utbildning är de stora förlorarna när det
gäller en god hälsa. Det är något som måste förändras. Demokratiberedningen får i uppdrag att
ta fram ett åtgärdsprogram för jämlik hälsa.
Genom att prioritera förebyggande arbete förbättras livschanserna för många barn och unga
samtidigt som samhällets kostnader långsiktigt minskar. Mobila team för barn och unga och
barnahuset för barn som varit utsatta för våld är viktiga verksamheter. Föräldrarna har ansvar
över sina barns utveckling och välbefinnande; därför vill kommunen erbjuda stöd till föräldrar i
syfte att stärka dem i sin föräldraroll.
Vårt övergripande samarbete, Samkraft, är en social investering i Huddinges barn och
ungdomar. Arbetet ska vara förebyggande mot missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet bland
barn och unga i Huddinge. Målområden för Samkrafts arbete är ökad närvaro i skolan,
förbättrad integration av nyanlända barn och ungdomar och minskat våld bland barn och
ungdomar Insatserna ska vända sig till barn och ungdomar som befinner sig i tidig risk samt
konkret behandling. Sociala insatsgrupper förbättrar samverkan kring ungdomar för att bryta
en kriminell livsstil, och ska permanentas.
Barns behov av insatser måste fångas upp så tidigt som möjligt. Det är alla nämndersansvar att
bidra till att stärka de förebyggande insatserna för barn och unga. Genom att prioritera
förebyggande arbete förbättras livschanserna för många barn och unga samtidigt som
samhällets kostnader långsiktigt minskar. Utbildningsnämnderna, socialnämnden samt kulturoch fritidsnämnden ska därutöver ha ett tydligt uppdrag att samverka i Samkraft tillsammans
med lokalt polisområde i Huddinge och barn- och ungdomspsykiatrin i Huddinge.
Att begränsa användningen av alkohol, tobak, narkotika och dopning (ANDT) är prioriterat i
kommunens folkhälsoarbete.
Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem i samhället både bland barn och vuxna.
Gruppen unga kvinnor med psykiska problem ökar. Skolstress och flickors upplevelser av krav
från omgivningen har pekats ut som en orsak till psykiska besvär såsom stress och oro. Att
barn och elever har en förtroendefull relation med minst en vuxen i förskola eller skolan är en
viktig del av det förebyggande arbetet. Ett självmordsförebyggande arbete ska utvecklas som
ett led i detta arbete och kommunen ska i samverkan med landstinget vidareutveckla
uppsökande verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Utövandet av våld är ett stort samhällsproblem, både ekonomiskt och för hälsa och
välbefinnande. Arbetet med att förebygga våld är viktigt inom flera områden, såväl
jämställdhet, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld som trygghet och brottsförebyggande
arbete. Kommunen ska samordna de insatser som idag finns, identifiera var det behövs
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eventuellt ytterligare insatser och vidareutveckla det förebyggande arbetet. Våldsbejakande
extremism ska motverkas genom att fortsätta utveckla arbetet med att förebygga, upptäcka och
hantera radikalisering. En plan för arbetet att motverka våldsbejakande extremism ska tas fram
och gälla för hela kommunen och beskriva hur arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera
radikalisering ska ske.
Bra matvanor, i kombination med framförallt fysisk aktivitet, kan förebygga en rad
hälsoproblem och även psykisk ohälsa. Huddinge kommun ska erbjuda god, näringsriktig mat
med färre tillsatser inom alla verksamheter där måltider serveras. Redan under barn- och
ungdomsåren grundläggs våra matvanor. Bra matvanor har betydelse för inlärning,
koncentration och välbefinnande. I syfte att vägleda och kvalitetssäkra kommunens
måltidsverksamhet ska Huddinge kommun införa en kostpolicy som ska utgå från forskning,
invånarnas hälsa, välbefinnande och valfrihet.
Barn och unga är särskilt känsliga för farliga kemikaler. Det är av största vikt att barn och ungas
vardagsmiljö är god och hälsofrämjande. Huddinge kommun ska påbörja arbetet med att ta
fram en övergripande handlingsplan för kommunens förskolor, skolor, gymnasieskolor och
andra verksamheter där barn och unga vistas i syfte att ge barn och unga en giftfri miljö.
De allra flesta äldre lever ett aktivt och självständigt liv utan någon som helst hjälp av
kommunens eller landstingets vård och omsorg och är utan tvekan en stor resurs för vårt
samhälle. Det är av stor vikt att alla nämnder arbetar med att skapa miljöer och insatser som
stödjer ett aktivt, hälsosamt och meningsfullt liv också när man blir äldre. Genom att äldre
håller sig friska längre upp i åldrarna kan det skjuta upp tyngre vårdbehov och bidra till ett
långsiktigt hållbart användande av våra gemensamma resurser. Kommunen ska i ännu högre
grad arbeta med förebyggande insatser.
Under 2015 har ett större antal nyanlända människor kommit till Huddinge. Samordning inom
kommunens verksamheter och med föreningslivet är viktigt för att på bästa sätt ta emot och
integrera dessa personer. Att ta vara på civilsamhällets engagemang och initiativförmåga är
avgörande för en fungerande integration. Detta arbete har intensifierats under 2016 och ska
fortsätta under 2017. Projekt såsom Svenska med baby ska fortsätta utvecklas.

Fler upplever god vård och omsorg
Huddinges sociala omsorg ska erbjuda tjänster inom äldre-, individ- och familjeomsorg, arbete
och försörjning samt funktionshinderområdet som är individanpassad, lättillgänglig och av en
god kvalitet. Alla invånare ska vara säkra på att få en god omsorg.
Den demografiska utvecklingen skapar stora utmaningar för kommunen, inte minst inom
äldreomsorgen. Kommunens organisation behöver skapa beredskap för att möta detta.
Valfrihet för äldre innebär att det behöver finnas omsorgs- och boendeformer som passar de
skiftande behoven och att det finns boendeformer till en rimlig kostnad. Invånarna kan ta del
av tillgänglighetsinventeringen av flerbostadshus för att välja bostad utifrån sina behov. Det är
mycket viktigt att de äldre och deras närstående kan påverka den vård, service och omsorg som
de får. Är man i en beroendeställning är det inte lätt att välja eller välja bort utförare. Det
behövs fler profilboenden och hemtjänstgrupper med särskild profil för språk, kulturell
kompetens, husdjur mm. Delaktighet och valmöjligheter ska inte stanna vid val av utförare av
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hemtjänst eller boende. Delaktighet ska vara en del av vardagen exempelvis när det gäller vad
och när man vill äta och hur dagliga aktiviteter ska utformas. Äldreomsorgsnämnden får i
uppdrag att höja kvaliteten och valfriheten i äldreomsorgen genom att de äldre ges större
inflytande över vilken hjälp som ges och hur hjälpen ska utföras.
För äldre i behov av samhällets insatser är en effektiv samverkan mellan kommunen,
landstinget, frivilligorganisationer och anhöriga avgörande och kommer att öka i vikt då en allt
större andel av befolkningen blir äldre. Kommunens samverkan med
pensionärsorganisationerna ska förbättras.
Kommunens äldreboenden ska ge alla äldre invånare som behöver det en individanpassad
omsorg som präglas av ett gott bemötande, kontinuitet och hög delaktighet, med respekt för
den äldres integritet och unika personlighet. Myndighetsutövning ska vara snabb och rättssäker.
Nya idéer och tankar ska uppmuntras. Chefsrollerna ska tydliggöras för att förstärka
kvalitetsarbetet. Den äldre ska känna sig trygg i att äldreomsorgen präglas av ett tydligt
kvalitetsfokus oavsett om han eller hon valt en privat eller kommunal utförare. Den
grundläggande kvaliteten ska vara så hög att de äldre inte blir beroende av att köpa
tilläggstjänster eller av att deras anhöriga går ner i arbetstid för att hjälpa sina föräldrar.
Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många
som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete där tiden sällan räcker till.
Regeringens satsning på att förstärka bemanningen inom äldreomsorgen ska användas till att
anställa mer personal. Mer personal i äldreomsorgen är oerhört angeläget för att öka kvaliteten.
Det möjliggör mer tid hos den enskilde och mer tid för att utveckla verksamheten. Satsningen
kan också minska antalet personer, främst kvinnor, som deltidsarbetar för att ta hand om
anhöriga. Huddinge kommun har under en längre tid gjort nedskärningar inom äldreomsorgen.
Statsbidraget ger nu kommunen förutsättningar att utveckla och bygga ut äldreomsorgen.
Äldreomsorgsnämnden ska följa kvalitetsutvecklingen noga över tid och hur detta står i relation
till kostnader. Det förebyggande arbetet och tidig rehabilitering ska prioriteras. Arbetet med
utveckling av anhörigwebben ska fortsätta.
Kommunen ska arbeta vräkningsförebyggande med utgångspunkt i evidensbaserade metoder
för att motverka avhysningar och möjliggöra ett hållbart boende för barnfamiljer och individer
i socialt utsatta situationer.

Ekosystem i balans
SÄRSKILT PRIORITERAT 2017



Energieffektivisering genom beteendeförändring
Minskad klimatpåverkan från kommunens transporter

När Huddinge växer skapas också nya möjligheter att minska påverkan på miljö och klimat.
Med en ökad exploateringstakt blir detta allt viktigare. Kommunen ska arbeta för att minska
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påverkan ur ett livscykelperspektiv. Dagvattenhantering ska användas för att minska
miljöbelastningen på sjöarna. Riktlinjerna i Översiktsplan 2030 ska följas.
Det strategiska miljöarbetet i kommunen ska utgå från kommunens nya miljöprogram. När
miljöprogrammet är antaget kommer de nya målen också att få konsekvenser för kommande
mål och budget.
Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens och morgondagens behov utan att föröda
möjligheterna för framtidens invånare att leva ett bra liv här. Den negativa miljöbelastningen
ska minimeras. Samhället kan aldrig bli hållbart om vi inte värnar om miljön och undanröjer
hotet mot klimatet. Ska människors behov och välfärd kunna tillgodoses krävs tillväxt som
ibland påverkar miljön. Därför måste noggranna analyser göras av vad som kan godtas och vad
som leder till oåterkalleliga skador. Möjligheten till kompensatoriska insatser måste utvecklas
mer.
Det ska genomföras en informationssatsning i samarbete med miljöorganisationer och
studieförbund som ska sprida kunskap om hur invånarna ska kunna agera klimatsmart.

Minska klimatpåverkan
Etablering och användning av förnyelsebara energikällor ska uppmuntras och eftersträvas.
Framställning och distribution av biogas samt utnyttjande av sol- och vindenergi ska
uppmuntras. Kommunen ska arbeta för fler tankställen och laddplatser för förnyelsebara
bränslen. En utredning av fågelbeståndet runt Sofielund ska genomföras i syfte att tydliggöra
förutsättningarna för vindkraft. Kommunen ska även bidra med klimat- och energirådgivning
till enskilda.
I samhälls- och trafikplaneringen ska en så energieffektiv planering som möjligt prioriteras i
enlighet med kommunens trafikstrategi. Trafikstrategins olika trafikplaner konkretiserar hur
gång-, cykel- och kollektivtrafiken kan utvecklas och prioriteras. Kollektivtrafiken är en
nyckelfaktor. Kommunen måste hålla sig väl underrättad om invånarnas behov för att kunna
påverka landstingets trafiknämnd att tillgodose dem. För att få fler att åka kollektivt, och för att
minska trycket på infartsparkering, måste t.ex. busslinjerna få mycket bättre passning till
pendeltågen, så att man smidigt kan ta sig hela vägen till och från hemmet.
I ny- och ombyggnationer ska även miljö- och klimatpåverkan i stort tas i beaktning, såsom
materialval, hantering av schaktmassor, omhändertagande av dagvatten med mera. Ett
livscykelperspektiv ska eftersträvas för att uppskatta byggprojektens totala påverkan över tid.

Minska luftföroreningar och buller
När det gäller skadliga luftföroreningar och partiklar ska halterna för det nationella målet för
Frisk luft1 inte överskridas. I Huddinge är det främst höga halter av partiklar (PM10) och
kväveoxider som utgör ett problem.
Frisk luft är ett av de nationella miljömålen som Sveriges riksdag har beslutat om. Miljömålet innehåller följande värden.
Halten av kvävedioxid ska inte överstiga 20 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde.
Halten av partiklar (PM10) ska inte överstiga 15 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde.
1
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Kommunen ska arbeta för att miljökvalitetsnormerna för luft och buller inte överskrids. Detta i
enlighet med kommunens åtgärdsprogram för trafikbuller 2017-2024.

Utvecklat miljöledningssystem
Huddinge kommun ska arbeta med att minska miljöpåverkan från den egna organisationen.
Detta görs systematiskt genom arbete enligt kommunens miljöledningssystem. Arbete ska ske
framför allt inom upphandling, avfall, transporter och energianvändning.
Kommunens miljöarbete ska synliggöras för kommuninvånarna och kommunen ska arbeta för
att öka medvetenheten och kunskapen om miljöfrågor hos kommuninvånare. Det är även
viktigt att öka medvetenheten och kunskapen om kommunens miljöpåverkan hos anställda och
förtroendevalda i kommunen. Kunskap om hållbar utveckling är även en naturlig del av
förskolans och skolans pedagogiska verksamhet.
Effektivisering av energianvändning ska ske i kommunala lokaler. Målet är att
energianvändningen i kommunens lokaler ska minska med 30 procent till 2020. Vid
nybyggnationer ska kommunen alltid ställa krav på en låg energianvändning då det leder till
positiva effekter både för miljön och för ekonomin. För befintliga lokaler ska effektivisering
uppnås genom energibesparande investeringar, optimering av system och genom
brukarbeteenden.
Utsläppen från transporter från kommunala verksamheter ska minska. Både från
persontransporter och från varutransporter. Detta görs genom samordnad varudistribution och
intensifierat arbete med åtgärder för att minska utsläpp från tjänste- och arbetspendlingsresor.
Utsortering av förpackningar och matavfall ska ske i samtliga kommunala verksamheter.
Återbruk ska uppmuntras i enlighet med tanken om cirkulär ekonomi. Bland annat genom att
införa ett returhus för kommunens möbler och övrigt material. En kreativ återbruksverksamhet
ska starta inom förskolan.

Öka andelen miljöanpassade inköp
Gifter i vardagen utgör ett hot inte bara mot oss människor utan mot vår livsmiljö. Därför ska
ett strategiskt arbete initieras för att eliminera farliga kemikalier i kommunens verksamheter
och bättre information ska ges till invånarna om hur en giftfri vardag kan skapas. En
kemikalieplan ska tas fram för att utveckla arbetet utifrån miljöprogrammets mål.
Vid inköp av varor och tjänster till kommunala verksamheter ska medvetna val ske på alla
nivåer. Från upphandling, där relevanta miljökrav ska ställas, till inköp där medvetna val ska
ske. Barnperspektivet ska särskilt bevakas så att barn och unga inte exponeras för skadliga
ämnen då exponering i unga år kan ge bestående skador. I detta arbete ingår arbete med att fasa
ut skadliga kemikalier i förskola och skola.
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Ekologisk mat ska i ökad utsträckning serveras i kommunens verksamheter. Viktiga faktorer
för att nå dit är tillgången på riktiga tillagningskök samt att utbildade kockar eller personal med
motsvarande kompetens anställs. Matsvinnet ska minska med en tredjedel fram till 2020.

Minskat avfall
Avfallet från vårt samhälle ska genom att avfallsmängden minskas och källsorteringen ökar
undvika att skada naturen och bli en börda för kommande generationer. Källsorteringen av
avfall har minskat. Kommunen måste därför medverka till att det blir lättillgängliga lösningar,
för att fler ska ha möjlighet att källsortera och återvinna. Informationen, om hur man kan göra
bra miljöval och bidra till ett mer hållbart och klimatsmart Huddinge, behöver bli bättre.

God vattenstatus i sjöar och vattendrag
Åtgärder ska vidtas för att värna Huddinges sjöar, vattendrag och våtmarker så att
miljökvalitetsnormerna för sjöarna uppnås senast 2021. Situationen för Trehörningen-Sjödalen
som är den mest övergödda sjön i Tyresåns sjösystem ska särskilt beaktas då halterna av fosfor
har vänt uppåt efter en tids nedåtgående trend. Kommunen ska tillsammans med övriga
kommuner i Tyresåns och Mälarens avrinningsområden och med Stockholm Vatten, arbeta
med åtgärder för att sjöarna ska uppnå god ekologisk och kemisk status. För sjöarna Orlången
och Trehörningen finns nu särskilda åtgärdsplaner, med åtgärder som ska genomföras under
åren 2015-2021. Kommunen ska även delta i arbete tillsammans med Stockholms kommun om
åtgärdsplaner för Långsjön och Magelungen.
Uppkomsten av dagvatten ska minimeras dels genom att undvika att hårdgöra ytor men det
kommer också krävas åtgärder i befintliga miljöer för att förbättra nuvarande situation. Det
dagvatten som uppkommer ska tas om hand på ett sådant sätt att dess negativa påverkan
minskar i enlighet med kommunens dagvattenstrategi. Dagvattnet bör utnyttjas som en resurs
genom att synliggöra dagvattnet och på så sätt öka de pedagogiska, rekreativa och estetiska
värdena samt gynna den biologiska mångfalden. En annan viktig åtgärd är att avhjälpa brister i
befintligt vatten- och avloppsledningssystem. Grundvattnet ska skyddas så att god kvalitet kan
behållas och kvantiteten avseende dricksvatten bevaras.
En utmaning är att minska antalet bristfälliga enskilda avlopp i kommunen. 2016 antogs ett nytt
VA-utbyggnadsprogram, där områden i behov av kommunalt VA pekas ut. Områden har också
prioriterats utifrån var det är viktigast att starta utbyggnaden först. Under 2017 behöver VAutbyggnadsprogrammet implementeras i arbetet med projektplanen för
samhällsbyggnadsprojekt. Parallellt med utbyggnaden av kommunalt VA fortgår tillsyn och
inspektioner av enskilda avlopp.

Bibehållen biologisk mångfald och bevarad grönstruktur
I Huddinge kommun finns höga naturvärden. Våra naturreservat hyser en naturlig och stor
biologisk mångfald som utgör viktiga delar av vår regions gröna kilar. Att kunna komma ut i
skog och mark höjer livskvaliteten och hälsan. Jordbrukets och odlingslandskapens värden
avseende biologisk mångfald, kulturmiljö och friluftsliv ska vårdas.
Genom ett strategiskt miljötänkande i samhällsbyggandet och hänsyn till natur- och
kulturvärden ska de stora sammanhängande grönområdena och den tätortsnära naturen
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bevaras. Tätortsnära natur har även en stor betydelse både för att bevara biologisk mångfald
samt för rekreation och friluftsliv.
Det är viktigt att verka för en ansvarsfull och effektiv markanvändning. För att bevara
grönområden ska exploatering i första hand ske i anslutning till befintliga områden i
kollektivtrafiknära lägen och gärna med en hög exploateringsgrad.
Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande.
Exempel på sådana bidrag eller värden är livsmedel, pollinering, klimatreglering, vattenrening
och naturupplevelser. Många av dessa ekosystemtjänster hotas dock genom olika typer av
miljöförstöringar. Kommunen ska fortsätta arbetet med ekosystemtjänster genom att
implementera en metod för att synliggöra och värdera ekosystemtjänster i
samhällsbyggnadsprocessen.

Systematisk kvalitetsutveckling
SÄRSKILT PRIORITERAT



Insatser för att strukturerat och systematiskt arbeta med att effektivisera och förbättra
verksamheter och processer, för att därigenom kunna lösa kommunens kärnuppdrag på
ett så effektivt sätt som möjligt.
Insatser som minskar kostnader för verksamheter utan att försämra kvaliteten och som
underlättar arbetet för medarbetarna ska prioriteras.

Huddinge är en utvecklingsinriktad kommun och ska genom ett målmedvetet kvalitetsarbete
driva på ständiga förbättringar inom kommunens samtliga verksamhetsområden.

Systematiskt planera, följa upp och förbättra
Huddinges styrmodell beskriver hur organisationen omsätter kommunfullmäktiges styrsignaler
och kommunens kvalitetsstrategi till handling. Modellen är uppbyggd runt förbättringshjulet,
där kommunen planerar, utför, följer upp och förbättrar våra verksamheter i en årlig process.
En levande dialog mellan olika parter och på olika nivåer tillsammans med den systematiska
arbetsprocessen hjälper kommunen i sin strävan efter ständiga förbättringar.
Några av de principer som kvalitetsstrategin lyfter som viktiga för den systematiska
utvecklingen är:
Öppen redovisning av kommunens tjänster, vilken kvalitet och standard invånarna har rätt att
förvänta sig och hur nöjda våra brukare är med de tjänster vi levererar samt öppna jämförelser
med andra.
Mätning och uppföljning av resultat, där vi analyserar, bedömer och kommunicerar
verksamhetens resultat och effektivitet. I Huddinge mäts och analyseras statistik och resultat
utifrån kön-, barn- och områdesperspektiv. Resultaten jämförs över tid och jämför med andra
goda exempel. Kommunen har mod att förändra när analysen visar på behov.
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För att underlätta och strukturera utredningsarbetet samt att göra det mer enhetligt i
kommunen finns en utredningsmodell som bör användas.

Ökad processorientering
En process definieras som en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde genomförs för
att skapa ett specifikt värde för mottagaren.
Processorientering innebär att vi strävar efter att de kommunalt bedrivna verksamheterna ska
präglas av processynsättet och att kommunen kartlägger, dokumenterar och utvecklar sina
processer i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna, effektivisera utförandet och stärka
styrningen. Kommunens processutvecklingsmodell ska användas. Kommunens
processorientering kommer att mätas genom att nämnderna i ett processindex graderar hur
långt de har kommit med utvecklingen av sina olika processer. Mätning införs successivt.
Avgörande för att nå framgång vid utveckling av våra processer är att kommunen utgår från
nyttan med processen. Det vill säga att kommunen har mottagarnas perspektiv när de värden
som processen ska leverera samt vilka kvalitetskrav som gäller formuleras men också vid
mätning av dess effektivitet.

God användning av digitaliseringens möjligheter
Efterfrågan på e-tjänster, transparens och flexibilitet samt kommunens satsning på eförvaltning ställer krav på utveckling av verksamheten med stöd av IT. Ny teknik ger också
unika möjligheter till verksamhetsutveckling som vi ska använda med invånarens/kundens
behov i fokus.
Ökad användning av e-tjänster gäller både utåt, mot invånare, företag och besökare, och internt
för att utveckla kommunens administration och interna processer.
Grundprincipen i strategin för att ta Huddinge kommun in i e-samhället är därför utveckling
med invånarnas fokus. Målet är att skapa en ”digital kommun” där invånare, företagare och
besökare på ett effektivt sätt guidas till rätt tjänst vare sig den är elektronisk (e-tjänst) eller
kräver kontakt via telefon eller besök. De digitala tjänsterna ska alltid vara tillgängliga. En
strävan i arbetet är att göra invånaren/kunden till en aktiv part i processarbetet samtidigt som
processerna i verksamheterna optimeras. Det är denna kombination som kan ge invånarna
ökad service och ökad tillgänglighet till kommunen samtidigt som kommunen kan använda den
frigjorda arbetskapaciteten till nya eller andra uppgifter i kommunen, alternativt kunna möta en
ökad efterfrågan utan att expandera den kommunala organisationen.
Öppna data avser information som är fritt tillgänglig och kan bli en viktig möjlighet för nya
innovationer. Ämnet öppna data utgår från PSI-direktivet som beslutats i EU (PSI - public
sector information). PSI-direktivet ska göra det lättare för fler att få tag på offentlig data. PSIdirektivet syftar till att:
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Främja den ekonomiska tillväxten och näringslivets möjligheter att förädla offentlig
data i nya informationstjänster.
Skapa förenklingar i företagens vardag avseende former för uppgiftslämnande och
möjlighet att ta del av data ur offentliga register.
Medborgarnytta och intern effektivisering.

En ökad användning av e-tjänster ställer krav på att kommunen upprätthåller e-tjänsternas
tillgänglighetskrav samt lämpligt nivå av skydd av information som inte bedöms vara öppen.
För att klara detta krävs ett utvecklat ledningssystem för informationssäkerhet innehållande
kontinuerliga systemsäkerhetsanalyser och kontinuitetshantering enligt kommunens framtagna
modell för systemsäkerhetsanalys.
Vissa datamängder som tas fram av kommunen kan med relativt enkla medel publiceras som
öppna, medan andra, vars produktions- och ajourhållningskostnad täcks av intäkter enligt
beslutad taxa eller avtal med organisationer och myndigheter, kräver större förändringar på ett
lokalt, regionalt och nationellt plan.

Viktigt att samarbeta med och lära av andra
Ständigt lärande är också ett bärande princip för kommunens kvalitetsutveckling. En viktig
aspekt i det organisatoriska lärandet är att man dokumenterar lärdomar från tidigare beslut och
på ett systematiskt sätt använder sig av dessa nya kunskaper för att förbättra verksamheten.
En väg att gå för att inte behöva uppfinna och bekosta hjulet helt själva är att på ett eller annat
sätt samverka med andra aktörer, både internationellt, på EU-nivå, nationellt och regionalt (till
exempel andra kommuner, stat, landsting, näringsliv).
Omvärldsbevakning, samverkan i regionen, med högre utbildning och forskning och
samverkan på den nationella och den internationella arenan är därför viktiga delar i
kommunens systematiska kvalitetsutveckling.

Smartare arbetssätt och en god värdegrund
Huddinge växer snabbt; det blir både fler invånare och fler som jobbar i någon av kommunens
verksamheter. Detta utmanar den kommunala organisationen och sätter press på kommunens
ekonomi. Därtill finns en rad kommande utmaningar som ställer stora krav på utveckling och
effektivisering av den kommunala organisationen – vår alltmer föränderliga omvärld, stora
klimatutmaningar samt en åldrande befolkning där allt färre måste försörja allt fler, med
vikande skatteunderlag och ökad konkurrens om arbetskraften. Sammantaget blir det allt
viktigare att det kommunala uppdraget genomförs på ett så smart sätt som möjligt och att vi får
ut mesta möjliga kvalitet av varje skattekrona. Det är viktigt att samtliga nämnder arbetar
strukturerat och systematiskt med att effektivisera och förbättra sina verksamheter och
processer, för att därigenom kunna lösa kommunens kärnuppdrag på ett så effektivt sätt som
möjligt. Nämnderna ska systematiskt söka samordning och förenkla administrativa rutiner. Etjänster och annat IT-stöd ska underlätta nämndernas administrativa arbete.
Arbetet med att säkerställa och förstärka en god värdegrund och en positiv förvaltningskultur
som tar sin utgångspunkt i att alla anställda i Huddinge arbetar på Huddingebornas uppdrag
ska fortsätta och intensifieras.
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Attraktiv arbetsgivare
SÄRSKILT PRIORITERAT 2017




Minska sjukfrånvaron
Påbörja arbetet med att avskaffa de ofrivilliga timanställningarna och att införa heltid
som en rättighet och deltid som en möjlighet
Ställa krav på goda arbetsvillkor i upphandlingar

Huddinge kommun växer och kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett erbjudande
som behåller och attraherar engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och
chefer. Personalpolitiken syftar till att säkerställa kompetensförsörjningen, skapa en god
verksamhet för dem som bor och verkar i kommunen och att uppnå kommunens vision och
mål. Genom att skapa goda förutsättningar, en god arbetsmiljö med ett gott och öppet
arbetsklimat lägger kommunen grunden för att alla medarbetare känner delaktighet,
engagemang och trivsel på sin arbetsplats. Systematiskt arbetsmiljöarbete är av vikt för att
skapa goda arbetsförutsättningar.
Alla ska ha rätt till ett arbete som man kan försörja sig på och ha inflytande över. Det får inte
leda till risk för utbrändhet och sjukdom. Heltid ska därför vara en rättighet och deltid en
möjlighet. Många timanställda har en väldigt otrygg tillvaro. Kommunens ska därför inleda
arbetet med att avskaffa de ofrivilliga timanställningarna. Arbetslivet ska vara tillgängligt för
medarbetare i alla livsfaser och tillgängligt för alla. Kommunen ska sträva efter att medarbetare
och chefer ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete. Diskriminering i alla former ska
motverkas.
Medarbetarundersökningar visar att en stor del av personalen upplever stress och hög
arbetsbelastning som ett problem. Det är viktigt att ta på allvar och kommunen bör inleda ett
arbete tillsammans med personalorganisationerna för att vända den här utvecklingen.
Vid offentliga upphandlingar ska kommunen kräva att upphandlade företag ska ha tecknat ett
kollektivavtal alternativt kunna visa att det följer de löne- och anställningsvillkor som gäller i
Sverige. Förbud mot svartarbete ska vara ett tillkommande kontraktsvillkor. På samma sätt ska
kommunen (inklusive helägda kommunala företag), vid upphandling, tillämpa regler i enlighet
med den så kallade ”Nackamodellen” för att motverka svartarbete inom byggbranschen.
Det fortsatta arbetet med att behålla och öka Huddinge kommuns attraktivitet som
arbetsgivare innebär utveckling i alla delar av den sammantagna personalprocessen – attrahera,
rekrytera, introducera, utveckla och belöna.

Engagerade och professionella chefer
Ledarskap är att nå resultat och få andra med sig i arbetet. Ledarskapet ska på ett tydligt och
engagerande sätt skapa förståelse för uppdraget, klargöra och kommunicera mål och åtaganden
samt bidra till välfungerande arbetsprocesser. Chefer ska utgöra goda förebilder utifrån
kommunens gemensamma värden och driva ett aktivt förändrings- och utvecklingsarbete.

35

Ledarskapet ska främja ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och goda idéer ska tas
tillvara. I ledarskapet finns också ansvar för att ge medarbetare återkoppling, stöd och
möjligheter till utveckling i arbetet.

Engagerade och professionella medarbetare
Ett aktivt medarbetarskap är viktigt för att uppnå en god verksamhet. Medarbetarskap handlar
om att tillsammans med andra arbeta mot de gemensamma målen. Medarbetarskapet ska
kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för sitt eget arbete och helheten, möjlighet att
påverka utformningen av sitt eget arbete samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens
utveckling och kvalitet. Alla medarbetare har ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och att
leva upp till kommunens gemensamma värden.

Goda förutsättningar
Fortsatt införande och efterlevnad av ett nytt systematiskt arbetsmiljöarbete i kommunen har
betydelse för att skapa goda arbetsplatser. Här sker fortsatta utbildningar samt certifiering av
chefer. En välfungerande IT-infrastruktur är därutöver en avgörande förutsättning för arbetets
utförande
Det långsiktiga arbetet med att systematisera rehabiliteringsprocessen och insatser i syfte att
minska sjukfrånvaron fortsätter. Här ingår bland annat riktade insatser mot arbetsplatser med
hög sjukfrånvaro.
Kommunen ska erbjuda bra arbetsplatser med en god arbetsmiljö och lika villkor. Det ställer
krav på ett långsiktigt arbete med insatser för arbetsmiljö, kompetensutveckling, förmåner såväl
som arbete för jämställdhet och mångfald och en aktiv lönebildning. Lönebildningen syftar till
att uppnå en verksamhet som utvecklas och är effektiv. Lönen ska avspegla befattning, ansvar,
kompetens samt uppnådda mål och resultat. Marknadslöneläge ska beaktas. Lönen ska vara
individuell och differentierad. Löneskillnader ska kunna motiveras sakligt och får inte vara
diskriminerande. Aktiva åtgärder ska sättas in för att få bort osakliga löneskillnader mellan
kvinnor och män och likvärdiga yrken.

Sund ekonomi
SÄRSKILT PRIORITERAT 2017



Implementera åtgärder för att säkra en långsiktig finansiering av kommunens
investeringar
Öka avgiftsfinansieringen inom natur- och byggnadsnämndens och tillsynsnämndens
ansvarsområden där det är möjligt

En sund ekonomi handlar i slutändan om våra förutsättningar att värna välfärden och en
samhällsmodell som omfördelar livschanser genom hög kvalitet i skola, vård och omsorg.
De övergripande skatteprognoserna för innevarande och kommande år präglas av en god
tillväxt för den kommunala ekonomin. Trots det och trots att regeringen satsar stort på
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kommunerna och förutsättningarna för att värna och utveckla välfärden krävs en
återhållsamhet för att kommunen ska behålla en sund ekonomi – inte minst på grund av de
kostnadsökningar som följer av de demografiska förändringarna. De ekononomiska
förutsättningarna, tillsammans med behovet av en stabil resultatnivå för att klara en sund
ekonomi samtidigt som kommunen växer, visar att behovet av prioriteringar och
effektiviseringar är stort.
Det finns inget egenvärde i att ha en kommunalskatt på en viss nivå. Vilken skattesats vi har i
kommunen beror dels på vilka ambitioner för välfärden vi har och dels hur effektivt vi bedriver
vår verksamhet. Vi ska varje år fastställa skattesatsen i Huddinge utifrån kommunens egna
behov och förutsättningar. I det sammanhanget måste vi förstås väga in ambitioner och kvalitet
i välfärden.

Budgethållning
Nämnderna har ansvar för att hålla budget varje år.
Huddinge har tidigare haft en ekonomi i balans. Ekonomistyrningsprinciperna är tydliga i att
nämnderna har ansvar och befogenheter att fatta nödvändiga beslut för att hålla budget. Stor
vikt har dessutom lagts vid regelbunden ekonomisk rapportering och vid kommunstyrelsens
ansvar att föreslå åtgärder för det fall att nämnderna brister i sitt ansvar.

Långsiktig balans
Huddinge kommuns finansiella mål är satt med inriktning mot långsiktig hållbar ekonomisk
utveckling. För att få ett långsiktigt hållbart resultat som bidrar till att hålla tillbaka
lånefinansieringen bör kommunen nå ett årligt överskott på lägst 2 procent av skatt och
utjämning, exklusive exploateringsvinster senast 2019. Med osäkra ekonomiska förutsättningar
i omvärlden är det också viktigt att budgetera ett resultat som klarar att möta svängningar i
ekonomin.
Kostnadsnivåerna för verksamheterna ska analyseras och jämföras med andra som underlag för
effektiviseringar och omprioriteringar. Detta är särskilt viktigt i de fall där kostnaderna avviker
från standardkostnaderna. Det är viktigt att få ut maximal nytta för invånarnas skattemedel.
Under 2015-2016 har ett arbete pågått kring hur det långsiktiga finansieringsbehovet för
Huddinge kommunkoncern ska hanteras. Syftet är att hålla tillbaka den externa upplåningen,
stärka kommunens resultat och samtidigt klara de utmaningar som en växande kommun står
inför.
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Ekonomiplan 2017-2019
Budgetförutsättningar
Mål och budget 2017 beslutas samtidigt som svensk ekonomi går mycket bra. Sysselsättningen
ökar, arbetslösheten sjunker och tillväxten i skatteunderlaget bedöms som god de kommande
åren. Dessutom har regeringen aviserat ett nytt permanent statsbidrag på sammanlagt 10
miljarder kronor för att värna och utveckla välfärden varav Huddinge kommun kan räkna med
57,7 miljoner kronor för 2017 och 2018 och cirka 63 miljoner kronor för 2019. Vidare gör
regeringen flera stora satsningar genom riktade statsbidrag för bland annat fler anställda i
skolans tidiga år, för att minska barngruppermas storlek i förskolan och för att öka
bemanningen i äldreomsorgen. Den största riktade satsningen för nästa år att ett stort
lärarlönelyft motsvarande 25 miljoner kronor för Huddinge sjösätts.
Samtidigt som intäkterna växer ökar kostnaderna snabbt – i första hand på grund av
demografiska förändringar. Bokslutet för 2015 och delårsrapporten för det första kvartalet
2016 visar dessutom på mycket svaga resultat och vittnar om att återhållsamhet och
långsiktighet blir av fortsatt av stor vikt för att klara att upprätthålla en sund ekonomi.

Principer för ekonomistyrning
Nämnderna ska utifrån sin ram ta ett självständigt ansvar för ekonomin, vilket understryks i
ekonomistyrningsprinciperna. Nämndernas fortsatta budgetarbete ska således bygga på den
faktiska behovs- och kostnadsutveckling som nämnderna själv beräknar, och de prioriteringar
nämnderna själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra
och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnderna ska ha en långsiktighet i sina
prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling
måste beaktas.

Ekonomiplan
Ekonomiplanen utgår från den beslutade budgeten för 2016, befolkningsprognos 2016,
skatteprognos och preliminära beräkningar över utjämningssystemen från Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) i april 2016.
Intäkterna (skatt och utjämning) beräknas öka med 6,8 procent för 2017 och därefter med 4,7
procent respektive 5,2 procent för 2018 och 2019.
Resultatet enligt kommunens ekonomiska mål, beräknas till 59,5 miljoner kronor 2017 (1,1 %
av skatter och bidrag), 88,1 miljoner kronor 2018 (1,5 %) och 123,7 miljoner kronor 2019 (2,0
%).

Skatt, utjämning och bidrag

Skattesats
Den kommunala skattesatsen ska vara 19:87 kronor per skattekrona.
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Finansiella kostnader och intäkter
De finansiella intäkterna består av räntor på främst utlåning och vidareutlåning till kommunala
bolag, räntor på banktillgodohavanden eller annan placering av likviditetsöverskott samt
borgensavgifter från kommunala bolag. Kommunens borgensavgifter ska vara marknadsmässiga och modellen för att följa nivån för borgensavgiften visar att avgiften behöver höjas
vid halvårsskiftet 2016. För kommunen innebär det högre intäkter med cirka 10 miljoner
kronor från främst Huge Fastigheter AB. De finansiella kostnaderna består av främst räntor på
den upplåning som görs av internbanken för vidareutlåning samt finansiella kostnader för
pensionsskulden. Sammantaget har budgeten för finansnettot 2017 beräknats till 59 miljoner
kronor.

Verksamhetens nettokostnader
Politiska prioriteringar (136,4 miljoner kronor varav 25 miljoner kronor är
regeringens lärarlönelyft)
Tack vare den starka svenska ekonomin och regeringens priortiering av välfärden i
kommunerna kan Huddinge kommun ta sig an den demografiska utmaningen med viss
tillförsikt. Genom att växa in i det nya, högre resultatmålet kan de verksamheter som vänder sig
till barn och unga få rimliga förutsättningar inför 2017.
Förskolenämnden och grundskolenämnden får motsvarande drygt 2 procents uppräkning
vardera (20 miljoner kronor respektive 35 miljoner kronor), socialnämnden och
äldreomsorgsnämnden får motsvarande 1,5 procents uppräkning vardera (14,5 respektive 10,8
miljoner kronor) och gymnasienämnden får motsvarande 1 procents uppräkning (5,3 miljoner
kronor).
Utöver de prioriterade uppräkningarna får utbildningsnämnderna de särskilda pengar (25
miljoner kronor) för lärarlöner som regeringen har tagit initiativ till och lagt fast i
statsbudgeten.
Vidare får socialnämnden 2 miljoner kronor för 2017 som en ytterligare förstärkning av
arbetsmarknadsåtgärder, som till exempel 100 Huddingejobb och kommunala extratjänster och
gymnasienämnden 3,35 miljoner kronor för att skapa fler sommarjobb, stärka studie- och
yrkesvägledningen och det kommunala aktivitetsansvaret samt etablera konceptet
”Tillsammans för Skogås” under 2017.
Äldreomsorgsnämnden får 2 miljoner kronor 2017 för förebyggande insatser inom
äldreomsorgen och för att stärka anhörigstödet. Resurser ska prioriteras till genomförbara
samhällsbyggnadsprojekt för att öka takten i bostadsbyggandet och få fler arbetsplatser.
Kostnadsutvecklingen för lokaler för offentligt finansierad service ska dämpas samtidigt som
lokaler byggs ut i takt med bostadsbyggandet. Kommunstyrelsen får 4 miljoner kronor för att
ytterligare stärka samhällsbyggnadsprocessen och för resurser inom fastighet och
lokalförsörjning. En satsning på investeringar i cykelinfrastruktur ger årliga kostnader på 600
tusen kronor för kommunstyrelsen.
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Kommunen har en underhållsskuld inom gator och vägar. Natur- och byggnadsnämndens
investeringsbudget för upprustning av gator och vägar utökas därför med 30 miljoner kronor
till 50 miljoner kronor 2017 (1,5 miljoner kronor för avskrivningar).
Utvecklingen av antalet asylsökande och nyanlända och kostnader för mottagande och
integration är osäkert. Därför budgeteras 12,5 miljoner kronor i medelsreserven för senare
fördelning.

Volymer
Kostnadsökningar med anledning av volymer uppgår för 2017 till 98 miljoner kronor. Inte för
något av åren under planeringsperioden ingår volymuppräkning för kommunstyrelsen.

Lokaler (117,9 miljoner kronor)
I budgeten för 2017-2019 har medel avsatts för tillkommande lokalhyror för förskolor (11
miljoner kronor), grundskolor (24 miljoner kronor) och gymnasieskolor (11 miljoner kronor),
enligt modell för resurstilldelning. Därutöver har 55 miljoner kronor avsatts i medelsreserven
för om- och nybyggnation av förskolor och skolor, för ytterligare prioritering i arbetet med
nämndernas verksamhetsplaner. För övriga nämnder ingår utrymmet för tillkommande
lokalhyror i volymtilldelningen med totalt 13 miljoner kronor 2017-2019. Ett utrymme
motsvarande 17 miljoner kronor har därutöver avsatts i medelsreserven för nya anläggningar
för kultur- och fritid 2017-2019

Uppräkning för löner, hyror och priser
I budgeten finns inga generella uppräkningar för 2017. De flesta nämnder får dock
uppräkningar mellan 1 och 2 procent för att kunna utveckla och värna verksamheterna. För
2018 och 2019 beräknas nu för uppräkningar på drygt 0,7 procent respektive 1,8 procent till
alla nämnder.

Generella statsbidrag, omprioriteringar/tekniska justeringar, m.m. (-78,8 miljoner
kronor)
De generella statsbidragen i kommunala utjämningssystemet har justerats till följd av
utökningar/ändringar i den kommunala verksamheten enligt beslut i budgetpropositionen. I
budgeten justeras nämndernas ramar med motsvarande andel som det generella statsbidraget
beräknas ge för Huddinge kommun.
Huddinge har fått 2,6 miljoner kronor år 2016 för att utöka undervisningstiden i matematik i
årskurs 4-6 och ytterligare 2,6 miljoner kronor från och med år 2017. En ny placeringsform,
boende för stöd och tillsyn (stödboende) inom den sociala barn- och ungdomsvården beräknas
innebära lägre kostnader för kommunerna och regeringen har därför minskat anslaget med 14
miljoner kronor 2016 och 27 miljoner per år från och med 2017.
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Takbeloppen i högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen höjs från och med den 1 juli 2016.
Höjningen medför att kommunernas möjlighet till avgiftsuttag ökar och därför minskas
anslaget med 74 miljoner kronor 2016 och 148 miljoner per år från och med 2017.
Intäkter från den riktade satsningen Lärarlönelyftet är preliminärt beräknat till 25 miljoner
kronor för Huddinge kommun som huvudman för kommunala skolor i Huddinge.
Här ingår också kompensation till kommunerna när den sänkta arbetsgivaravgiften för unga
avskaffas från och med 1 juni 2016.
Utbetalning av pensioner intjänade före år 1998 beräknas till 7 miljoner kronor högre än i
budget 2016.
Avskrivningarna beräknas öka med 16 miljoner kronor 2017 och kapitaltjänstintäkterna har
räknats upp med 5 miljoner kronor.
Intäkter av exploateringsverksamheten beräknas till 150 miljoner kronor, vilket är 80 miljoner
kronor högre än budgeten för 2016.
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Ekonomiplan
Ekonom iplan 2016-2019

Verksamhetens kostnader/intäkter
Exploateringsverksamhet
Avskrivningar
Verksam hetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Skatter, utjäm ning och statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Ekonom iskt m ål
Ekonom iskt m ål % av skatt m m
Verksam hetens netto, exkl expl
+/- per år, mnkr
+/- per år, %
Skatt m m
+/- per år, mnkr
+/- per år, %

Budget
2016
-5 278,5
70,0
-105,3
-5 313,8

Budget
2017
-5 543,9
150,0
-121,5
-5 515,4

Plan
2018
-5 763,9
150,0
-137,7
-5 751,6

Plan
2019
-6 025,0
250,0
-153,9
-5 929,0

4 566,7
740,7
5 307,4

4 789,0
876,7
5 665,7

4 994,9
935,6
5 930,5

5 209,7
1 033,8
6 243,5

250,4
-201,0
43,0
-27,0
-0,5%

260,4
-201,2
209,5
59,5
1,1%

260,4
-201,2
238,1
88,1
1,5%

260,4
-201,2
373,7
123,7
2,0%

-5 383,8

-5 665,4
-281,5
5,2%

-5 901,6
-236,3
4,2%

-6 179,0
-277,3
4,7%

5 307,4

5 665,7
358,3
6,8%

5 930,5
264,8
4,7%

6 243,5
313,0
5,3%
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Verksamhetens nettokostnader

ÄN

KFN

NBN

TN

Finansf

Avskrivn.

SN

-513,9
5,7
-10,8
-2,3
0,0
-5,8
0,0
-8,6
-535,8

-945,5
-0,5
-19,2
0,0
0,0
0,0
0,0
-16,5
-981,7

-679,9
0,2
-20,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-12,8
-712,7

-198,2
-0,1
-3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-201,5

-146,9
-2,1
-2,4
0,0
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Kommunstyrelsen
Ansvarsområde
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska nämnd med ansvar för hela kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen är kommunens centrala
arbetsgivarorgan, tillika löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen leder arbetet med att
samordna utformningen av övergripande mål och riktlinjer och ramar för styrningen av hela den
kommunala verksamheten, bevakar att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder
om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt
håller fortlöpande uppsikt över verksamheten i de kommunalförbund och företag som
kommunen äger eller annars har intresse i.
Kommunstyrelsens uppdrag regleras i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen
(HKF 9200). Kommunstyrelsens förvaltning ska stödja kommunstyrelsen i dess uppgift att svara
för kommunens ledning, styrning och uppsikt. Arbetet genomförs i nära samarbete med
kommunens övriga förvaltningar och bolag.
Kommunstyrelsens förvaltning ska stimulera övriga förvaltningar och verksamheter till att
bedriva en så bra verksamhet som möjligt utifrån de politiska mål som fastställts av
kommunfullmäktige, samordna förvaltningarnas arbete i frågor av kommungemensamt intresse
och stödja dem i deras arbete att erbjuda kommunens invånare en så god service som möjligt
utifrån givna resurser. Förvaltningen ska driva ett kommungemensamt arbete för en långsiktigt
hållbar utveckling.
Förvaltningen ska också utifrån politiska mål främja en hållbar samhällsutveckling och ett
hållbart samhällsbyggande i Huddinge. Det gäller allt från mark- och exploateringsfrågor till
planprogram, detaljplaner och övergripande miljöfrågor.

Ekonomiska förutsättningar
De ekonomiska förutsättningarna för 2017 framgår av texter och tabeller i avsnittet
Ekonomiplan. Kommunstyrelsen får bland annat 4 miljoner kronor för att ytterligare stärka
samhällsbyggnadsprocessen och för resurser inom fastighet och lokalförsörjning.
Kommunstyrelsens investeringsbudget för upprustning av gator och vägar utökas därför med
15 miljoner kronor (0,6 miljoner kronor för avskrivningar).
Kommunstyrelsen ska utifrån sin ram ta ett självständigt ansvar för ekonomin, vilket understryks
i ekonomistyrningsprinciperna. Kommunstyrelsens fortsatta arbete med verksamhetsplaneringen
ska således bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som styrelsen själv beräknar
och de prioriteringar som styrelsen själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och
budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Kommunstyrelsen
ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt
som nödvändig utveckling måste beaktas.
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Förskolenämnden
Ansvarsområde
Förskolenämnden ska ansvara för förskola och annan pedagogisk verksamhet i form av
pedagogisk omsorg och öppen förskola. Nämndens uppdrag innefattar alla uppgifter som enligt
skollagen eller annan författning inom angivna verksamheter ankommer på kommunen.
Förskolenämnden fullgör även kommunens uppgifter när det gäller bidrag till
verksamhetsanknutna frivilligorganisationer.

Ekonomiska förutsättningar
De ekonomiska förutsättningarna för 2017 framgår av texter och tabeller i avsnittet
Ekonomiplan.
I budgeten har medel avsatts för tillkommande lokalhyror för förskolor (11 miljoner
kronor)miljoner kronor enligt nuvarande modell för resurstilldelning. Därutöver har 55 miljoner
kronor avsatts i medelsreserven för om- och nybyggnation av förskolor och skolor, för
ytterligare prioritering i arbetet med nämndernas verksamhetsplaner.
För att kunna värna och utveckla verksamheten tilldelas förskolenämnden 20 miljoner kronor i
form av en uppräkning av budgeten. Utöver det får förskolenämnden ta del av regeringens
lärarlönelyft som för Huddinge beräknas ge 25 miljoner kronor.
Nämnden ska utifrån sin ram ta ett självständigt ansvar för ekonomin, vilket understryks i
ekonomistyrningsprinciperna. Nämndens fortsatta arbete med verksamhetsplaneringen ska
således bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar
och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och
budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en
långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som
nödvändig utveckling måste beaktas.
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Grundskolenämnden
Ansvarsområde
Grundskolenämnden ska fullgöra de uppgifter enligt skollagen och annan författning inom
utbildningsområdet, som ankommer på kommunen som huvudman för skolväsendet i Huddinge
kommun. Detta gäller med undantag för de uppgifter, som ska handhas av förskolenämnden
och gymnasienämnden enligt deras respektive reglementen.
Grundskolenämnden fullgör även kommunens uppgifter inom följande områden:
a) bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer, samt
b) förvaltning av Stiftelsen Skolstyrelsens samfond.
Grundskolenämnden skall vara anställningsmyndighet både för den egna nämndens personal
liksom för förskolenämndens och för gymnasienämndens personal.

Ekonomiska förutsättningar
De ekonomiska förutsättningarna för 2017 framgår av texter och tabeller i avsnittet
Ekonomiplan.
I budgeten har medel avsatts för tillkommande lokalhyror för grundskolor (24 miljoner kronor)
enligt nuvarande modell för resurstilldelning. Därutöver har 55 miljoner kronor avsatts i
medelsreserven för om- och nybyggnation av förskolor och skolor, för ytterligare prioritering i
arbetet med nämndernas verksamhetsplaner.
För att kunna värna och utveckla verksamheten tilldelas grundskolenämnden 34,8 miljoner
kronor i form av en uppräkning av budgeten. Utöver det får grundskolenämnden ta del av
regeringens lärarlönelyft som för Huddinge beräknas ge 25 miljoner kronor.
Nämnden ska utifrån sin ram ta ett självständigt ansvar för ekonomin, vilket understryks i
ekonomistyrningsprinciperna. Nämndens fortsatta arbete med verksamhetsplaneringen ska
således bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar
och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och
budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en
långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som
nödvändig utveckling måste beaktas.
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Gymnasienämnden
Ansvarsområde
Gymnasienämnden ska inom Huddinge kommun fullgöra kommunens uppgifter såsom
huvudman för
1. gymnasieskolan,
2. gymnasiesärskolan,
3. kommunal vuxenutbildning,
4. särskild utbildning för vuxna, och
5. utbildning i svenska för invandrare.
Nämndens uppdrag innefattar alla uppgifter, som, enligt skollagen eller annan författning inom
utbildningsområdet, ankommer på kommunen, som huvudman för de skolformer som anges i
första stycket. Häri ingår bland annat att handlägga frågor, som ska handläggas av kommunen
enligt 15–22 kap. skollagen.
Inom ramen för de uppgifter gymnasienämnden ska fullgöra enligt första stycket äger även
nämnden handlägga frågor om entreprenad men inte i frågor om samverkan i enlighet med
bestämmelserna i 23 kap. skollagen.

Ekonomiska förutsättningar
De ekonomiska förutsättningarna för 2017 framgår av texter och tabeller i avsnittet
Ekonomiplan.
I budgeten har medel avsatts för tillkommande lokalhyror för gymnasieskolor (11 miljoner
kronor) enligt nuvarande modell för resurstilldelning. Därutöver har 55 miljoner kronor avsatts i
medelsreserven för om- och nybyggnation av förskolor och skolor, för ytterligare prioritering i
arbetet med nämndernas verksamhetsplaner.
För att kunna värna och utveckla verksamheten tilldelas gymnasienämnden 5,3 miljoner kronor
i form av en uppräkning av budgeten. Dessutom får gymnasienämnden 3,35 miljoner kronor
för att skapa fler sommarjobb, stärka studie- och yrkesvägledningen och det kommunala
aktivitetsansvaret samt etablera konceptet ”Tillsammans för Skogås” under 2017. Utöver det får
gymnasienämnden ta del av regeringens lärarlönelyft som för Huddinge beräknas ge 25 miljoner
kronor.
Nämnden ska utifrån sin ram ta ett självständigt ansvar för ekonomin, vilket understryks i
ekonomistyrningsprinciperna. Nämndens fortsatta arbete med verksamhetsplaneringen ska
således bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar
och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och
budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en
långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som
nödvändig utveckling måste beaktas.
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Socialnämnden
Ansvarsområde
Socialnämnden är den nämnd som ska fullgöra Huddinge kommuns uppgifter inom
socialtjänsten med undantag för äldreomsorgen. Ansvaret omfattar följande
verksamhetsområden:

Myndighetsutövning gällande socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade
Utifrån gällande lagstiftning ansvara för att utreda, besluta om och följa upp insatser och
bistånd för personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar som är i
behov av stöd i sin dagliga livsföring. Ansvara för frågor som rör kommunens
betalningsansvar. Utreda behov av färdtjänst samt utreda och fatta beslut om riksfärdtjänst.

Vård och behandling
Stöd och behandling till familjer och enskilda i livsföringen om behovet inte kan tillgodoses
på annat sätt. Förebyggande arbete och vid behov stöd, vård och behandling till barn och
ungdomar samt vård- och behandlingsstöd till missbrukare. Stöd till personer med långvarigt
psykiskt funktionshinder.
Familjerättsliga frågor i form av myndighetsutövning gällande faderskapsutredningar,
adoptioner, vårdnad, boende och umgänge. Familjerådgivning med kundval inom kommunen
samt enligt avtal familjerådgivning för familjer i kommunerna Botkyrka, Salem och
Nynäshamn.

Funktionshinderområdet
Insatser till personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
och personer med funktionshinder yngre än 65 år som får stöd enligt socialtjänstlagen samt
vissa fall även hälso- och sjukvårdslagen.

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd
Samordningsansvar av kommunens insatser för arbetslösa och beställarnämnd vad gäller
arbetsmarknadsrelaterad utbildning. Arbetsmarknadsåtgärder såsom vägledning och
coachning, arbetsträning och praktikplatser i nära samverkan med Arbetsförmedlingen.
Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) till enskilda och familjer.
Ansvar för ekonomisk komplettering för de flyktingar som har under 25 procent
prestationsförmåga och därmed inte kvalificerar sig för etableringsersättning, samt hjälpa till
med försörjningen för de flyktingar som befinner sig i övergången mellan ersättning från
Migrationsverket och ersättning från Arbetsförmedlingen.

Kommungemensamma frågor
Socialnämnden ansvarar även för handläggning av ansökningar och beslut gällande
alkoholärenden. Vidare ansvarar nämnden för att utöva tillsyn över tobaks- och
folkölsförsäljning samt tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek.
Nämnden är också remissinstans enligt lotterilagen och lagen om anordnande av visst
automatspel. Nämnden ansvarar också för bidrag till verksamhetsanknutna
frivilligorganisationer, bostadsförtursprövning/hantering avseende förtur av sociala och/eller
medicinska skäl i enlighet med de avtal som slutits mellan kommunen och enskilda
bostadsföretag, samt det ansvar som ankommer på kommunen enligt begravningslagen.
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Ekonomiska förutsättningar
De ekonomiska förutsättningarna för 2017 framgår av texter och tabeller i avsnittet
Ekonomiplan.
För att kunna värna och utveckla verksamheten tilldelas socialnämnden 14,5 miljoner kronor i
form av en uppräkning av budgeten. Dessutom får socialnämnden 2 miljoner kronor för 2017
som en ytterligare förstärkning av arbetsmarknadsåtgärder, som till exempel 100 Huddingejobb
och kommunala extratjänster.
Nämnden ska utifrån sin ram ta ett självständigt ansvar för ekonomin, vilket understryks i
ekonomistyrningsprinciperna. Nämndens fortsatta arbete med verksamhetsplaneringen ska
således bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar
och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och
budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en
långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som
nödvändig utveckling måste beaktas.
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Äldreomsorgsnämnden
Ansvarsområde
Äldreomsorgsnämnden ska inom Huddinge kommun ansvara för följande uppgifter rörande
äldre människor samt för personer, som – utan att tillhöra gruppen äldre människor – har
behov av stöd och hjälp och där behovet har sin grund i att personen i fråga har drabbats av
en så kallad åldersrelaterad sjukdom:


Myndighetsutövning och insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) med undantag för
försörjningsstöd samt insatser för missbrukare (5 kap. 9 § socialtjänstlagen),
 ledningen av den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som
åvilar kommunen, samt
 Utredning av färdtjänst enligt lagen (1997:736) och beslut enligt lagen (1997:735) om
riksfärdtjänst.
Äldreomsorgsnämnden ska också svara för följande uppgifter:





kost och dietfrågor inom äldreomsorgen,
bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer,
förvaltningen av Stiftelsen Lars Larssons fond, Stiftelsen Klara Hults fond och Stiftelsen
Elin Maria Rataplangs fond, samt
frågor enligt lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för hälso- och sjukvård
såvitt de rör betalningsansvaret för personer tillhörande den krets som anges i 1 §.

Ekonomiska förutsättningar
De ekonomiska förutsättningarna för 2017 framgår av texter och tabeller i avsnittet
Ekonomiplan.
För att kunna värna och utveckla verksamheten tilldelas äldreomsorgsnämnden 10,8 miljoner
kronor i form av en uppräkning av budgeten. Dessutom får äldreomsorgsnämnden 2 miljoner
kronor för 2017 för förebyggande insatser inom äldreomsorg och för att stärka anhörigstödet.
Nämnden ska utifrån sin ram ta ett självständigt ansvar för ekonomin, vilket understryks i
ekonomistyrningsprinciperna. Nämndens fortsatta arbete med verksamhetsplaneringen ska
således bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar
och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och
budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en
långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som
nödvändig utveckling måste beaktas.
miljoner kronor
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Kultur- och fritidsnämnden
Ansvarsområde
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar inom kulturområdet för biblioteksverksamhet,
Kulturskolan, bidrag till kulturföreningar och studieförbund, kulturarrangemang och
kulturverksamhet för alla åldrar, kulturverksamhet för funktionsnedsatta, internationella
barnkonstmuseet, kulturstipendier, inköp och registrering av konst samt bevakning av
kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar inom fritidsområdet för öppen barn- och
ungdomsverksamhet, stöd och bidrag till föreningar, fritidsverksamhet för funktionshindrade,
upplåtelse av lokaler och anläggningar, samverkan med fastighetsägare och andra
förvaltningar avseende drift och skötsel av lokaler och anläggningar, genomförande av
kommunens områdesdagar samt lotteritillstånd till föreningar.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar även för att samordna ungdomspolitiken och stödja
utvecklingen av ungdomsdemokratin.

Ekonomiska förutsättningar
De ekonomiska förutsättningarna för 2017 framgår av texter och tabeller i avsnittet
Ekonomiplan.
För perioden 2017-2019 har ett utrymme motsvarande 17 miljoner kronor har avsatts i
medelsreserven för nya anläggningar för kultur- och fritid.
Nämnden ska utifrån sin ram ta ett självständigt ansvar för ekonomin, vilket understryks i
ekonomistyrningsprinciperna. Nämndens fortsatta arbete med verksamhetsplaneringen ska
således bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar
och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och
budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en
långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som
nödvändig utveckling måste beaktas.
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Natur- och byggnadsnämnden
Ansvarsområde
Natur- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter som ankommer på
byggnadsnämnd och för uppgifter inom plan- och byggväsendet. Nämnden äger besluta om
detaljplaner vilka inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, med vissa undantag.
Kommunstyrelsen har dock ansvaret för översiktsplaneringen och för övriga detaljplaner.
Nämnden svarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, torg och andra allmänna
platser.
Natur- och byggnadsnämnden svarar för kommunens kartförsörjning och Gis-samordning
samt det stomnät som behövs för den mätningstekniska verksamheten i kommunen.
Nämnden ansvarar även för naturvårdsfrågor samt skötsel och tillsyn av naturreservaten i
kommunen. Nämnden ansvarar för byggnation, drift och underhåll av kommunens
jordbruksfastigheter.

Ekonomiska förutsättningar
De ekonomiska förutsättningarna för 2017 framgår av texter och tabeller i avsnittet
Ekonomiplan.
Kommunen har en underhållsskuld inom gator och vägar. Natur- och byggnadsnämndens
investeringsbudget för upprustning av gator och vägar utökas därför med 30 miljoner kronor
till 50 miljoner kronor 2017 (1,5 miljoner kronor för avskrivningar).
Nämnden ska utifrån sin ram ta ett självständigt ansvar för ekonomin, vilket understryks i
ekonomistyrningsprinciperna. Nämndens fortsatta arbete med verksamhetsplaneringen ska
således bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar
och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och
budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en
långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som
nödvändig utveckling måste beaktas.
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Tillsynsnämnden
Ansvarsområde
Tillsynsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Nämnden fullgör kommunens uppgifter
1. som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av
miljöbalken,
2. när det gäller att utöva den omedelbara tillsynen enligt tobakslagen (1993:581) över de
miljöer och lokaler för vilka Folkhälsomyndigheten har den centrala tillsynen,
3. vad avser offentlig kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagen och andra bestämmelser,
vilka anges i 11 § livsmedelslagen,
4. tillsyn enligt 16 § strålskyddsförordningen (1988:293),
5. svara för prövning av dispenser från föreskrifter i naturreservat, naturminne,
biotopskyddsområden och djur- och växtskyddsområden som beslutats av kommunen varvid
beslutsbefogenheten dock inte skall gälla ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt, samt
6. svara för prövning av ansökningar om strandskyddsdispens enligt reglerna i 7 kap.
miljöbalken liksom för tillsynen över efterlevnaden av strandskyddet.
Det ankommer på tillsynsnämnden att:
1. följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra frågor
inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag som är påkallade,
2. medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens
ansvarsområde berörs.

Ekonomiska förutsättningar
De ekonomiska förutsättningarna för 2017 framgår av texter och tabeller i avsnittet
Ekonomiplan.
Nämnden ska utifrån sin ram ta ett självständigt ansvar för ekonomin, vilket understryks i
ekonomistyrningsprinciperna. Nämndens fortsatta arbete med verksamhetsplaneringen ska
således bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar
och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och
budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en
långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som
nödvändig utveckling måste beaktas.
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Revision
Budget enligt tabell i avsnittet Ekonomiplan.

Reserverade medel
Budget enligt tabell i avsnittet Ekonomiplan.

Finansförvaltningen
Budget enligt tabell i avsnittet Ekonomiplan.

Exploateringsverksamhet
Budget enligt tabell i avsnittet Ekonomiplan.

Avskrivningar
Budget enligt tabell i avsnittet Ekonomiplan.
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Investeringsplan 2017-2019
När kommunen växer ökar också behovet av kommunal infrastruktur. Därtill har
kommunens bolag betydande behov av investeringar, till exempel för att bygga nya bostäder
och underhålla befintligt fastighetsbestånd. Strategier för långsiktig finansiering har tagits fram
för beslut i kommunfullmäktige. Bland annat beskrivs att det finns ett behov av att samordna
styrningen av investeringarna. Det gäller specifikt investeringarna för kommunen och Huge
Fastigheter AB. I Mål och budget fokuserar investeringsplanen på år 2017 och på att ge
nämnderna en ram för att i verksamhetsplanen börja planera för kommande investeringar.
Med beaktande av beslut om strategier för långsiktig finansiering ska investeringsplanen
utvecklas för förnyat beslut i kommunfullmäktige.
Kommunens investeringsbudget består av följande huvudområden:
Nämnders investeringar till följd av nya/förändrade lokaler, löpande re- och nyinvesteringar
av inventarier och utrustning, IT-investeringar samt löpande gatuinvesteringar.
Samhällsbyggnadsprojekt som består av exploateringsverksamhet med därtill hörande
infrastrukturinvesteringar i bland annat gator och vägar.
För samhällsbyggnadsprojekt tillämpas en princip som innebär att investeringar som
kommunen genomför i exploateringsprojekt i normalfallet tas upp som anläggningstillgång
och skrivs av enligt plan. Ett färdigt exploateringsområde består ofta av tomtmark som
avyttras, samt mark och markanläggningar som utgör allmän plats vilka kvarstår i kommunens
ägo såsom matargator och andra områdesspecifika anläggningar, tillexempel parker. Det
förekommer också att tomtmark inte avyttras utan i stället upplåts med tomträtt. Tillgångar
som tillhör kommunen ska tas upp som anläggningstillgång och skrivs av enligt plan medan
tomtmarken som säljs tas upp som försäljningsintäkt.
Investeringsplanen omfattar satsningar på viktiga samhällsbyggnadsprojekt, samt på
cykelstråk, lekplatser, parker och upprustning av kommunens gator och vägar. De totala
investeringarna för 2017 är budgeterade till 558 miljoner kronor samt till 442 miljoner kronor
2018 och 263 miljoner kronor 2019. Avskrivningarna för 2017 beräknas uppgå till 121
miljoner kronor samt till 138 miljoner kronor respektive 154 miljoner kronor för åren 2019–
2019.

Finansiering av avskrivningar
Samtliga nämnder erhåller en ram för investeringar som man själva får finansiera. Det vill säga
kapitalkostnader måste finansieras inom den ram för driftbudgeten som kommunfullmäktige
antar. Undantag görs för investeringar i samhällsbyggnadsprojekt, gator och vägar samt
lantegendomar där ramen för kapitalkostnader justeras efter faktisk kostnad.

Lokaler – investeringar
I investeringsbudgeten kan nämnder begära ram för ny utrustning i samband med ny- och
ombyggnationer enligt lokalförsörjningsplanerna. För 2017–2019 planeras flera större ny- och
ombyggnader. Det gäller bland annat förskolor och skolor.
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Övriga större investeringar
Kommunstyrelsens och natur- och byggnadsnämndens löpande investeringar i gator, parker,
lekplatser med mera avser bland annat:
Tillgänglighetsåtgärder
Gatubelysning
Trafiksäkerhetsåtgärder
Kollektivtrafikåtgärder
Åtgärder i 30- zonerna
Gång- och cykelvägsutbyggnad
Broar/tunnlar
Lekplatser och parker
Investeringsutrymmet utökades 2014 med 10 miljoner kronor per år som en ökad
ambitionsnivå särskilt avsedd för upprustning av regionala cykelstråk samt för att skapa fler
attraktiva lekplatser och parker för Huddingeborna. I 2015 års budget höjdes den ambitionen
ytterligare och utrymmet utökades därför med 4 miljoner kronor 2015 och 5,5 miljoner
kronor 2016. Utrymmet för 2017 utökas ytterligare för investeringar i cykelinfrastruktur.
Natur- och byggnadsnämndens investeringsbudget utökas med 30 miljoner kronor till 50
miljoner kronor för upprustning av gator och vägar i syfte att minska det upparbetade
underhållsberget. Under kommunstyrelsen budgeteras investeringar för gemensamma
investeringar i IT-infrastruktur, IT-drift och övergripande IT-system. Investeringsramen för
övriga nämnder utgår i huvudsak från beskrivningar i nämndernas budgetunderlag.
Planen för samhällsbyggnadsprojekt innehåller ett stort antal projekt som leder till en
betydande exploateringsvinst och omfattande investeringar. I Samhällsbyggnadsprojekt 20172019, redovisas ekonomiska konsekvenser av de samhällsbyggnadsprojekt som kommunen
arbetar med under perioden 2017-2019 baserat på gällande plan för samhällsbyggnadsprojekt.
Av sammanställningen framgår att exploateringsvinsten på sikt totalt uppgår till cirka 1 280
miljoner kronor, vilket ungefärligen motsvarar de totala nettoinvesteringarna vilka utgör cirka
1 470 miljoner kronor. När sammanställningen studeras ska man vara medveten om att olika
förutsättningar gäller för olika typer av projekt. Vissa projekt ger ett ekonomiskt överskott,
några går jämt ut och andra ger ett underskott. Några projekt medför inga
exploateringsvinster utan är rena investeringar i infrastruktur, till exempel lokalgator och
gång- och cykelvägar. För perioden utgörs en stor del av nettoinvesteringarna
(investeringskostnad minus gatukostnadsintäkter och exploateringsbidrag) av utbyggnad av
gator med anledning av planläggning av fritidshusområden så som Vidja och Högmora. Dessa
projekt ger totalt sett ett betydande underskott eftersom exploateringsvinsterna är begränsade.
Med ”genomförandeprojekt” avses projekt som är bundna genom avtal och/eller antagna
detaljplaner och genomförandebeslut. För dessa projekt finns det små möjligheter att påverka
det ekonomiska utfallet. Med ”planeringsprojekt” avses projekt som är under planering och
där ingen detaljplan är antagen ännu. För dessa finns ännu möjlighet att påverka det
ekonomiska utfallet eller avbryta projektet. Under begreppet ”övrigt” ingår framför allt
försäljning av industrimark och villatomter.
Redovisningen i sammanställningen bygger på enskilda exploateringskalkyler för projekten
och redovisar exploaterings- och investeringsnetton för respektive projekt. Framför allt kan
de projekt som befinner sig i planeringsskede få förändrade utfall då det finns en större
osäkerhet beroende på kommande vägval under planeringsprocessen. I och med att det finns
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en viss osäkerhet bland planeringsprojekten har summeringar justerats bland annat utifrån
risk för tidsförskjutning på grund av överklagad detaljplan. Sammanställningen kan trots viss
osäkerhet ändå ge en uppfattning om omfattningen på de ekonomiska konsekvenser
samhällsbyggnadsprojekten medför.
Det är svårt att göra årsvisa bedömningar eftersom att tidplaner lätt kan förskjutas på grund
av projektens komplexitet eller överklagade beslut. Relativt stora belopp kan därför förskjutas
över ett årsskifte och påverka den årsvisa planeringen utan att det ekonomiska resultatet som
helhet förändras.
I tabellen redovisas budget för 2017 samt plan för 2018–2019. Beräknad exploateringsvinst är
150 miljoner kronor under 2017. Nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 100-350 miljoner
kronor per år. Då nettoinvesteringar redovisas enligt gällande plan för
samhällsbyggnadsprojekt sker investeringskostnaderna relativt snart i tid medan
gatukostnadsintäkter väntas först under slutet av perioden för den ekonomiska planen. Detta
medför att de årsvisa nettoinvesteringarna blir lägre under slutet av perioden eftersom att
merparten av investeringarna är utförda och gatukostnadsintäkter beräknas inkomma. Trots
att nettoinvesteringarna till synes minskar under perioden förväntas en relativt jämn
investeringsnivå, omkring 250-350 miljoner kronor per år, utifrån historiskt perspektiv och att
ytterligare projekt med investeringskostnader vilka ännu inte är uppskattade kommer att
startas under perioden.
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Investeringsplan 2016-2019
Förslag ram MoB 2017

Tkr

Budget
2016

+/Bokslut
2015

Justerad
budget
2016

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

1 250
18 000
1 500
0
20 750

0
0
0
0
0

1 250
18 000
1 500
0
20 750

1 400
18 000
500
2 000
21 900

5 300
18 000
500
13 000
36 800

4 400
18 000
500
2 000
24 900

61 535
2 850
13 000
5 700
2 510
4 790
400
22 000

25 598
2 150
6 064
0
4 895
20 652
0
25 912

87 133
5 000
19 064
5 700
7 405
25 442
400
47 912

78 000
3 900
15 500
5 700
3 190
4 670
2 500
22 000

63 000
3 800
15 400
5 700
3 400
20 030
1 700
22 000

63 000
3 100
14 900
5 700
3 200
6 250
0
22 000

20 000
0
132
785

0
1 400

20 000
1 400

50 000
0

20 000
0

20 000
0

86 671

219 456

185 460

155 030

138 150

153
535

86 671

240 206

207 360

191 830

163 050

0
0
0

218 468
79 159
-2 627

160 100
204 400
-14 500

-16 100
265 100
1 000

-124 900
223 800
1 100

0

295 000

350 000

250 000

100 000

86 671

535 206

557 360

441 830

263 050

0

-70 000

-150 000

-150 000

-250 000

0

105 300

121 500

137 700

153 900

Lokalplaner
Förskolenämnd
Grundskolenämnd
Socialnämnden
Äldreomsorgsnämnd
Summa lokalplaner
Övrigt
Kommunstyrelse
Förskolenämnd
Grundskolenämnd
Gymnasienämnd
Socialnämnd
Äldreomsorgsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Natur- och byggnadsnämnd
Natur- och byggnadsnämnd beläggningsarbeten
Tillsynsnämnd
Summa övrigt

Total (exkl. samhällsbyggnadsprojekt)

Genomförandeprojekt
Planeringsprojekt
Övrigt
Samhällsbyggnadsprojekt

Totalt investeringar

218
468
79 159
-2 627
295
000
448
535

Påverkan driftbudget
Köp och försäljning av fastigheter
Avskrivningar

-70 000
105
300
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Barn och unga,
miljö och klimat!
Miljöpartiets förslag till mål och budget 2017 för Huddinge kommun
samt planeringsramar för 2018-2019
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Skattesatsen för 2017 fastställs till 19:87 per skattekrona.
2. Mål och delmål för sund ekonomi i Miljöpartiets förslag till Mål och budget fastställs som
kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning.
3. Mål och delmål för övriga mål i Miljöpartiets förslag till Mål och budget i övrigt fastställs som
kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.
4. Drift och investeringsbudgeten för nämnderna fastställs i enlighet med Socialdemokraternas
och Miljöpartiets förslag.
5. Huddinge kommun ingår borgen så som för egen skuld för kommunens hel‐eller delägda
bolag, enligt bilagda låne- och borgensram (bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande den 10 maj 2016), om maximalt 10 106,3 mnkr, jämte därpå löpande ränta
och kostnader.
6. I syfte att finansiera kommunen och dess bolag, i enlighet med Huddinge kommuns
finanspolicy, ska Huddinge kommuns totala upplåningsram för 2017 uppgå till 9 339 mnkr.
7. Revideringar av Hållbart Huddinge 2030 godkänns.
8. Reviderat program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare
godkänns.
9. Förslag till Mål och budget 2016 och planeringsramar för 2017‐2018 i övrigt fastställs enligt
bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 maj, justerat
utifrån Miljöpartiets förslag.
10. Med beaktande av beslut om Strategier för långsiktig finansiering ska kommunstyrelsen
utveckla investeringsplanen för förnyat beslut i kommunfullmäktige.
11. Med beaktande av beslut om Strategier för långsiktig finansiering ska kommunstyrelsen
omarbeta kommunens ekonomistyrningsprinciper avseende avsnitten om investeringsbudget
samt om lokaler.
12. Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag till ny
vision för Huddinge till Mål och Budget 2018.
13. Att kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2016-2017 att utvärdera Hållbart Huddinge
2030 med hållbarhetsrapporten som underlag.
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Barn, miljö och klimat i fokus
Vi sätter barn och unga främst. I ett kärvt ekonomiskt läge sätter vi barnen främst och värnar om
förskolan och skolan. Vårt budgetförslag innebär långt bättre förutsättningar jämfört med sexpartikoalitionens budgetförslag. Vi ser den hårdnande konkurrensen om utbildade lärare och förskollärare
och känner oss djupt oroade över vilka konsekvenser en sådan nedskärning skulle få för kvaliteten
inom skolan och förskolan. Vi menar att det nu krävs en storsatsning på fler välutbildade lärare,
förskollärare och fritidspedagoger, inte en nerdragning.
Vi önskar minska skolklasser och barngrupper på förskolor och fritidshem. Alla barn och elever ska bli
sedda och lärandet ska stärkas. Vi vill lyfta våra lärares arbetsförhållanden så att de känner lust och
glädje i sitt arbete och får mer tid med barnen. I Huddinge växer barn upp med mycket olika
ekonomiska förutsättningar och möjligheter att få hjälp och stöd med skolarbetet. Skolan och
förskolan har därmed också en viktig roll att utjämna dessa skillnader.
Barn och elever ska serveras god mat lagad från grunden med råvaror av hög kvalitet. Mer ekologiska
livsmedel och vegetarisk mat ger matvanor som är både hållbara och hälsosamma.
Mångfald och lyckosam integration är viktiga hörnstenar i vår politik. Jämställdhet och jämlikhet ska
vara självklart i Huddinge. Steg på vägen är jämställda löner, åtgärder mot mäns våld och
genuspedagogik i förskolor och skolor.
Klimatomställning och miljöfrågorna tar vi på allvar. Miljöpartiet arbetar på alla nivåer för en stor
satsning på kollektivtrafiken i hela länet. Det är så vi kan få ner bilberoendet och minska bilköerna.
Spårbunden kapacitetsstark kollektivtrafik har hög prioritet, men även ett välfungerande stambussnät
och mindre bussar inne i bebyggelseområdena. Spårväg Syd är exempel på en bra tvärförbindelse
från Flemingsberg till Fruängen. I exempelvis Segeltorps centrum kan förbättrad kollektivtrafik skapa
förutsättningar för fler bostäder.
Cykeln ska vara ett enkelt val, med regionala cykelbanor, finmaskiga nät av lokala cykelvägar och
moderna cykelparkeringar. Fler ska lockas att cykla, inte minst barn och unga som på ett säkert sätt
ska kunna ta sig till skolan. I Miljöpartiets budget satsar vi på förstärkta investeringar i gång- och
cykelvägar liksom i säkra och kapacitetsstarka cykelparkeringar, framförallt vid stationerna
Huddinge kommun ska ligga i framkant i klimatomställningen och det ska det vara enkelt att leva
klimatsmart i Huddinge. Vi ska investera oss in i framtidssamhället med nya ”gröna jobb” som
kommer att krävas för en omställning till ett energi- och resurssnålt samhälle, där efterfrågan på
miljöanpassade produkter och utveckling av ny teknik blir grunden för nya företag. En kommun har
stora möjligheter att gå före och att stötta sina invånare i att i högre grad kunna leva innanför
naturens ramar.
Huddinges sjöar är en fantastisk resurs, men tyvärr har många av dem mycket dålig vattenkvalitet.
Genom klok samhällsplanering, byggnadstekniska åtgärder och flera aktiva insatser ska sjöarnas
status förbättras. Det ska vara nära till grönområden för både friluftsliv och vardagsnära promenader.
Tysta miljöer är en bristvara som måste värnas. Både små och stora grönområden är viktiga för oss
människor och för den biologiska mångfalden.

Marica Lindblad

Birgitta Ljung
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Huddinges vision och mål
Nedan presenteras Miljöpartiets förslag.

Vision: Huddinge – en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län
Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka
och verka i.
Miljöpartiet anser att ett alltför ensidigt fokus på att bli just ”populär” kan ge incitament till att lägga
för mycket kraft på att bearbeta bilden av kommunen snarare än att stimulera verksamhetsutveckling. Vi ser en fara i att varumärkesprofileringen av kommunen gör det svårt att
problematisera och synliggöra de svaga delar som behöver bli bättre. En annan synpunkt på visionen
är att den är otydlig eftersom det är oklart hur mätning och utvärdering sker. Om vi hade varit i den
politiska ledningen, hade formuleringen inför 2017 varit en annan.
Särskilt uppdrag
Miljöpartiet föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma med ett
förslag till ny vision för Huddinge till Mål och Budget 2018.

Hållbart Huddinge 2030
I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid
med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen
bör göra för att komma dit.
Miljöpartiet delar mycket av det som står i texten, men det stora problemet är att ”Hållbart Huddinge
2030” idag inte är integrerat i mål och budget. Avsnittet kan upplevas som en kompletterande
”vision”. Här ligger också andra rubriker och mått, vilket blir problematiskt, både strategiskt och
operativt.
Särskilt uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2016-2017 att utvärdera Hållbart Huddinge 2030 med
hållbarhetsrapporten som underlag.

5

Mål för Huddinge
För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 ställer vi upp följande sex övergripande mål
som ska känneteckna vår kommun.
 Bra att leva och
 Utbildning med hög kvalitet
 Fler i jobb
 Ekosystem i balans och fokus på klimatet
 God omsorg för individen
 Jämlika villkor och jämställdhet
För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra
verksamheterna. Detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som
visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag.
 Attraktiv arbetsgivare
 Sund ekonomi
 Systematisk kvalitetsutveckling

Bra att leva och bo
Huddinge ska vara en bra kommun att leva och bo i oavsett geografiskt område. Invånarna ska känna
att de lever och bor i ett öppet, tryggt och trivsamt samhälle.
Miljöpartiets förslag till prioriterade delmål:










Ökat bostadsbyggande
Fler hyresrätter och medverka till rimliga boendekostnader
Förbättrad infrastruktur med tonvikt på cykel och kollektivtrafik
Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola
Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden
Ökad delaktighet
Ett gott bemötande vid kontakt med kommunen
Ökad valfrihet
Ett rikt natur-, kultur- och fritidsutbud

Ökat bostadsbyggande
Huddinge behöver bygga fler bostäder, och med större fokus på hyreslägenheter och studentlägenheter. Den långsamma byggnadstakten som vi sett i en följd av år är alldeles otillräcklig.
Bostäder ska i första hand byggas genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen där infrastruktur och
kommunal service är utbyggd. Miljöpartiet arbetar aktivt och på allvar för att skapa levande
stadsmiljöer som underlättar ett bra vardagsliv samtidigt som större grönområden värnas och
utsläppen minskas.
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Kommunstyrelsen ska aktivt arbeta mer med markfrågor och verka för att det som planeras också
genomförs. Det ska ske genom bevakning och genomförande av strategiska markförvärv, samt med
tidsbegränsade markanvisningar med krav på återlämnande av mark om exploatering inte genomförs.
Det är inte bara den egna bostaden som är viktig, utan hela bostadsområdet. Det ska vara tryggt och
trivsamt, och alla har rätt att vara stolta över det område man bor i. En viktig faktor för att vardagen
ska fungera, och miljön besparas onödiga bilresor, är att det finns bostadsnära butiker. Det bör
bevakas i planeringen. Våra lokala centrum ska ges förutsättningar att utvecklas och utformas väl. Vid
all nybebyggelse är det viktigt att tillvarata möjligheterna att förstärka platsens kvaliteter. Nära
bostäderna ska det finnas väl utbyggd kommunal service, lättillgänglig kollektivtrafik, grönområden
och parker, varierade mötesplatser och arbetsplatser.
Fler hyresrätter och medverka till rimliga boendekostnader
Bostadsbristen är skriande för dem som söker en hyreslägenhet och därför måste det planeras och
byggas fler hyreslägenheter. Det behövs för våra unga och för våra studenter, men ambitionen får inte
stanna bara vid de grupperna. Vi vill att det planeras hyresrätter för alla grupper, och att kommunen
medverkar till att pressa kostnaderna, så att hyran blir rimlig.
För att bidra till rimliga boendekostnader ska kommunen i alla led i planeringen ha fokus på
ekonomiska lösningar som håller nere produktionskostnaden.
Förbättrad infrastruktur med tonvikt på cykel och kollektivtrafik
För att Huddinge kommun ska kunna öka den eftersatta bostadsbyggnationen och utbyggnaden av
arbetsplatser, krävs statliga och regionala investeringar. Kommunen ska aktivt verka för ombyggnad av
Huddingevägen, nytt järnvägsspår vid Flemingsbergs station, ett resecentrum i Flemingsberg, samt
kollektivtrafik såsom Spårväg Syd. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras och vara
utgångspunkt vid all planering och tas i beaktande vid samtliga infrastrukturprojekt.
Investeringar i nya spår och kollektivtrafik ska prioriteras före satsningar på nya motorleder. Vi
förordar därutöver att Glömstavägen breddas i närtid för att lösa akuta problem, t.ex. för
utryckningsfordon och för att få utrymme för kollektivtrafikfält liksom för gång- och cykelvägar. Vi ser
också behov av att trafiksäkra fler utfarter från bostadsområden i Gladö Kvarn, Solgård och längs
Glömstavägen. Passagen över Huddingevägen och järnvägen är ett problem som leder till köbildning
under delar av dagen. Vi anser att detta område ska specialstuderas. Parallellt ska säkerheten för de
oskyddade trafikanterna självklart vara i fokus.
Cykelplanen är en viktig del av ett mer hållbart resande, att fler regionala cykelstråk planeras och
prioriteras i länsplanen för att underlätta för cykelpendlandet i regionen. Med tanke på Huddinges
centrala läge i regionen bör cykelvägarna genom kommunen prioriteras. Cykelplanen ska
kompletteras med mindre lokalgator som används i vardagen mellan olika målpunkter i kommunen.
Kommunikationerna i Huddinge ska vara anpassade utifrån resandebehov och underlätta kollektivt
resande, cykling eller gång. Därigenom frigörs utrymme för dem som är beroende av bilen. I det
lokala vägnätet ska fokus ligga på trafiksäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet och miljö. Detta gäller
inte minst kring behovet av säkra skolvägar, så att skolbarn kan komma till skola och förskola utan att
behöva skjutsas i bil.
Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola
Planeringen av förskole- och skollokaler måste ligga i fas med kommunens ambition och prognoser för
bostadsbyggande, vilket inte är fallet nu. Miljöpartiet har aktivt lyssnat till föräldrar som inte fått sina
val och önskemål tillgodosedda, och vi är bekymrade över att framförhållningen varit så dålig.
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Miljöpartiet har länge talat om att kommunen måste göra strategiska markförvärv även när det gäller
tomtmark för skolor och förskolor. Nu krävs krafttag för att snabba upp processen, så att det fria
skolvalet och närhetsprincipen kan återfå sin mening. Små barn ska ha nära till skola och förskola, det
är tryggt för barn och föräldrar och då minskas även behovet av att skjutsa barnet i bil.
Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden
Trivsel och trygghetsfrågor har många dimensioner. Samspelet mellan människa och miljö har stor
betydelse, och det rika friluftslivet är en av Huddinges verkliga styrkor. Huddinge kommun behöver
dock fler mötesplatser och för social samverkan. Andra delar i trivsel är äkta känsla av att få komma
till tals, bli hörd och sedd.
Ökad delaktighet
Demokratin är den självklara grunden för vårt samhälle. Alla invånare ska ha möjlighet att påverka
hur samhället utformas och utvecklas. Att vi idag ser stora skillnader i inflytande mellan olika grupper
är mycket allvarligt och dessutom nära förknippat med andra klyftor i vårt samhälle.
De politiska partierna och deras förtroendevalda utgör grunden i den representativa demokratin. De
förtroendevalda ska ges goda förutsättningar för sitt arbete så att demokratin kan fungera. En
prioriterad uppgift för kommunens demokratiarbete ska vara att öka valdeltagandet. Särskilda
insatser behövs för att öka valdeltagandet i områdena med lägst valdeltagande.
När Huddinge växer krävs en god dialog med invånare kring hur detta påverkar dem. Dialogen ska
utgå från invånarnas villkor och förläggas till tider och forum, såväl fysiska som digitala, i syfte att fler
ska få möjlighet och vilja att delta.
Ett gott bemötande vid kontakt med kommunen
Värderingar, attityder, erfarenheter och kunskaper påverkar vårt bemötande av våra medmänniskor.
Huddinge kommuns värdegrund ska omfatta all verksamhet så att jämställdhets-, barn-, äldre- och
funktionshinderperspektiv synlig- och tydliggörs. Det är viktigt att de olika perspektiven beaktas
eftersom genus och normer kan påverka bemötandet.
Samverkan mellan nämnderna och myndigheter inom och utom kommunen är avgörande för god
kommunal verksamhet. Samtliga nämnder har ett ansvar i att samverka med berörda parter, inte
minst med användaren som tjänsten är till för. I syfte att förbättra servicen till invånare och företag
fortsätter arbetet med att utveckla smarta e-tjänster. Detta skall ske utifrån ett brukarperspektiv där
insatta resurser ger mest och bäst utdelning.
Ökad valfrihet
Miljöpartiet förespråkar valfrihet, men då är det också viktigt att veta vad man lägger i begreppet.
Under de senaste åren i Huddinge har vi på olika sätt försökt att vända fokus från vem/vilka som är
verksamhetsutövare till att också få möjlighet att utvärdera och tillse att våra medborgare får
verksamheter med hög kvalitet och som Huddingeborna är nöjda med. Det är viktigt att kommunen
har en samordnande roll så att verksamheterna bildar en fungerande helhet. Även rätten för den
enskilde att avstå från att välja måste värnas; Den som inte kan eller vill göra ett aktivt val ska kunna
förlita sig på att all kommunal service håller god kvalitet.
Ett rikt natur-, kultur- och fritidsutbud
Kultur- och fritidsutbudet ska vara så varierat att så många som möjligt får sina intressen
tillgodosedda. Kommunen ska mer aktivt arbeta för att sträva efter att fördela resurserna jämt mellan
könen och för att tillgodose både pojkars och flickors olika intressen.
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Vi månar om bostadsnära grönområden och rekreationsområden som uppmuntrar det rörliga
friluftslivet, en nästintill ”fri nyttighet”. Rörelse i vardagen är viktigt för folkhälsan och
förutsättningarna för spontan motion och idrott ska därför förbättras. För att ge jämlika möjligheter
för invånarna att delta i friluftslivet, fordras tillgängliga naturområden genom tydligt utmarkerade och
välskötta entréer, leder och rastplatser, förbättrad kollektivtrafik, samt gång- och cykelvägar.
I en växande kommun och med tanke på Huddinges storlek, finns behov av fler idrottsanläggningar.
Detta för att möta efterfrågan från barn och ungdomar. Planering och kommunal samverkan kring
idrotts- och specialanläggningar av regionalt intresse behöver utredas och förbättras. Där har kulturoch fritidsnämnden också ett ansvar.
I Huddinges idrottsföreningar möts och utvecklas tusentals barn och ungdomar. Inom idrotten finns
förutsättningar för att lära sig goda livsvanor och utveckla goda värderingar. Kommunen ska stötta
idrotten i deras arbete och bidra till att föreningarna kan hålla nere sina deltagaravgifter – bland
annat genom kostnadsfri tillgång till kommunala lokaler. För att värna breddverksamheten är det
också viktigt att stötta och föra dialog med elitidrotten.
Det finns stora grupper av barn som inte nås av den utmärkta barn- och ungdomsverksamhet som
bedrivs i många föreningar. Det behövs därför riktade satsningar där kommunen samverkar med
föreningar för att få fler barn delaktiga, för att ge barnen en rikare fritid.
Kulturskolan måste komma fler barn och ungdomar till del. Vi vill åstadkomma det dels genom sänkta
deltagaravgifter på sikt och genom ökad samverkan mellan kulturskola, fritidshem och skola.
Kommunens ansvar för arbete med fornminnen och kulturarv är idag delat. Här bör gränsdragning
och ansvar tydliggöras och kompetens säkras för att säkerställa att kommunens kulturvärden
bibehålls och görs kända för invånarna. Kultur- och fritidsnämnden ska vidare arbeta för att Fullersta
Gård ska utvecklas till en kulturell samlingsplats – med konsten i centrum – som Huddingeborna kan
känna stolthet över!

Utbildning med hög kvalitet
Miljöpartiet arbetar för en förskola och skola dit alla barn och all personal går med glädje. Det är en
skola där det är möjligt att möta alla barns/elevers behov. I Miljöpartiets skola går vi mot mindre
centralt detaljstyrd skola. Istället återförs förtroendet till professionella pedagoger, något all forskning
pekar på som en viktig framgångsfaktor i skolan.
Miljöpartiet accepterar inte fler ekonomiska nerdragningar i skola och förskola, utan vill se en
planerad satsning över flera år för att åstadkomma den kvalitet inom verksamheterna som vi önskar.
Miljöpartiets förslag till prioriterade delmål:







Satsa på lärare, förskollärare och fritidspedagoger
Förbättrade kunskapsresultat
Fler behöriga till gymnasium
Fler behöriga till högskola
Tydlig skolorganisation med tillräckliga och bra lokaler till förskola och skola
Bättre kvalitet i förskola och skola
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Satsa på lärare, förskollärare och fritidspedagoger
All forskning pekar mot att professionella pedagoger är den viktigaste faktorn för barn och ungas
lärande och utveckling inom skolan och förskolan. Skickliga pedagoger kan lyfta skolan och
förskolan, men dessa måste också ges rimliga förutsättningar.
Förskolan och skolan i kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar till sig de bästa
pedagogerna. Idag råder det stor brist på förskollärare, lärare och fritidspedagoger. Huddinge ligger
betydligt lägre än riksgenomsnittet både vad det gäller antalet barn per förskolelärare och andelen
utbildade förskolelärare i personalgrupperna. Inom skolan märks lärarbristen alltmer och
fritidshemmen har alltför stora grupper och för få pedagoger. Det behövs stora insatser för att
rekrytera inom dessa bristyrken, där även andra kommuner försöker fylla sina vakanser.
Miljöpartiet vill göra Huddinge till en attraktiv skolkommun att jobba i, med goda villkor och
konkurrenskraftiga löner. Arbetet med en pedagogisk plattform och olika webbaserade verktyg för
lärare ser vi som bra ansatser som ska utvecklas. Personalen måste ges goda förutsättningar och
tillförsäkras utbildning i verktyget.
Lärares engagemang, delaktighet och kompetens behövs för en framgångsrik förskola och skola, men
detta ställer också krav på kommunen som en attraktiv arbetsgivare. För att skolan ska utvecklas
behöver lärare och förskollärare ha tid för planering, efterarbete och reflektion. Skolan ska tillföras
fler yrkeskategorier, så att inte alla uppgifter faller på lärarna. Vissa uppgifter såsom administrativa
och sociala frågor, skulle kunna utföras av andra yrkeskategorier. Kraven på lärarna har ökat under
senare år och har nu nått en nivå där det krävs förändring. Ökad detaljstyrning av skolan har också
medfört att lärare känner sig mindre fria att utveckla sin undervisning. Det kan minska lusten och
glädjen i det pedagogiska arbetet, vilket är grunden i den goda skolan.
Den rödgröna regeringen tillskjuter nu extra medel för att stärka skola och förskola. Dessa medel
kommer i form av lågstadielyft, lärarlönelyft, skolgårdssatsning och särskilda satsningar för mindre
grupper i förskolan. Kommunerna får under hela denna budgetperiod även ett välkommet extra
resurstillskott, för att klara en växande befolkning och de nyanlända, och för att kunna ge alla barn
och unga en bra start i livet.
Förbättrade kunskapsresultat fler
Kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor utgör grunden för det livslånga lärandet.
Professionella pedagoger bygger förtroende och respektfulla relationer, har höga förväntningar på
sina elever och arbetar för att alla ska lyckas. Våra barn och elever har rätt till behöriga och
kompetenta förskollärare och lärare. Lärarna måste också ha tid med sina elever så att varje barn
upplever sig sedd och bekräftad. Detta kräver rimliga gruppstorlekar, inte minst för de yngre barnen.
Vi ser en tydlig koppling mellan skolans resultat och tillgången på professionella och engagerade
lärare. Därför är en satsning på lärarna en viktig framgångsfaktor för att lyfta kunskapsresultaten.
Fler behöriga till gymnasium
Vi ser stora skillnader i olika skolors resultat i åk 9. Grundskolenämnden bör därför ta fram en
handlingsplan för att öka likvärdigheten vad gäller elevernas kunskap och betyg i kommunens
grundskolor. Vi ska ha särskilt fokus på hur nyanlända elever kan ges goda förutsättningar till bra
utbildning i grundskolan och till gymnasiebehörighet.
Fler behöriga till högskola
Idag behöver alla någon form av gymnasiebehörighet för att klara sig i yrkeslivet. Gymnasieskolan är
därför i praktiken att ses som en obligatorisk skolform.
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Miljöpartiet föreslår att gymnasienämnden ges ett uppdrag att se över insatser och metoder som
krävs för att: alla under 18 år ska fullfölja gymnasiet, fånga upp de elever som är på väg att hoppa av
gymnasiet, samt motivera elever som redan hoppat av att återuppta sina gymnasiestudier.
Gymnasieskola och vuxenutbildning ska ha en god beredskap att möta de olika behov som nyanlända
ungdomar och vuxna har.
Tydlig skolorganisation med tillräckliga och bra lokaler till förskola och skola
Utbyggnaden av förskole- och skollokaler ligger långt efter befolkningsutvecklingen i kommunen.
Detta beror på dålig framförhållning och bristande planering. Som en konsekvens får många barn inte
sitt förstahandsval vid val av skola och föräldrar tvingas acceptera en förskoleplats långt ifrån
hemmet. Detta skapar stress och medför att barn ofta får långa resvägar och skjutsas med bil. Det
råder stora problem med skollokaler i Segeltorp, Glömsta /Vistaberg, Skogås/Trångsund och
förskoleplatser i bland annat Visättra. Det krävs ökat tempo av planering och byggande.
Det behövs en tydlig organisation av kommunens grundskolor med en gemensam pedagogisk tanke
kring brytpunkter mellan skolor för yngre och för äldre barn. Idag finns en uppsjö av olika
skolorganisationer vilket skapar problem vid stadieövergångar. Miljöpartiet föreslår att
grundskolenämnden ges i uppdrag att fastställa en långsiktig strategi för Huddinges skolorganisation,
med små skolor nära hemmet för de yngre barnen. De äldre barnen kan ha på något längre avstånd
till skolan, där det kan skapas en organisation som möjliggör mer av fördjupade ämnesspecifika
kunskaper inom lärargruppen. Dessa får dock inte bli så stora att de riskerar att kännas opersonliga
eller otrygga. Idag planeras ibland för 10-parallelliga högstadieskolor, något vi bedömer är för stora
skolor. En brytpunkt mellan årskurs fem och sex kan ge många fördelar både pedagogiskt, när det
gäller lärarkompetens och för utnyttjande av lokaler, då barn från årskurs 6 läser nya valbara språk
och enligt läroplanen har behov av fler specialsalar.
Bättre kvalitet i förskola och skola
I Miljöpartiets skola ska alla barn och unga känna glädje och lust att lära. Barn ska få vara barn,
sexåringar ska inte sättas med bänk och schema. Förskolans pedagogik måste ges goda
förutsättningar att möta skolan i förskoleklassen. Detta förutsätter rimliga gruppstorlekar och
utbildade pedagoger. Men situationen i Huddinge ser inte alltid så ut. Stora grupper skapar trängsel
och stress och det råder lokalbrist både inom skola och inom förskola.
Nya riktlinjer från skolverket anger att grupper för barn som är 1-3 år bör vara mellan 6 och 12
barn/avdelning och för 4-5 åringar mellan 9 och 15 barn/avdelning. I Huddinge ligger genomsnittet
för en förskolegrupp idag på över 17 barn/avdelning. Med mindre grupper kan förskollärare och
lärare få en lugnare arbetssituation. I nuläget finns oacceptabla skillnader i resultat mellan olika
skolor. Därför krävs särskilda satsningar i områden där det finns många föräldrar med låg inkomst
och utbildningsnivå. Om flera i klassen har ett annat modersmål än svenska, ställs högre krav på
särskilt skickliga pedagoger för att nå goda kunskapsresultat.
Vi ser gärna en utveckling i riktning mot fler skolor med olika pedagogiska idéer och
ämnesinriktningar med olika profil, även inom den kommunala skolan. Kommunen har ansvar för att
alla elever ges en bra skola – oavsett om de går i kommunens egna skolor eller i friskolor. Skolor ska
dock inte drivas i vinstsyfte, utan resurserna användas till skolverksamhet.
Alla barn är olika och vissa barn behöver särskilda insatser, hjälpmedel eller anpassning av miljön,
gruppstorleken och/eller pedagogiken, för att lyckas. Huddinge kommun ska ha ett
resursfördelningssystem som möjliggör kontinuitet och stabilitet. Skolbyten får inte innebära avbrott i
kontinuiteten av stödinsatserna. När stödet saknas eller är fel utformat kan det få förödande
konsekvenser för barns utveckling och ibland också skapa en orolig situation i klassrummet.
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Kvaliteten på fritidshemmen i Huddinge har under lång tid varit eftersatt. Barngrupperna är alldeles
för stora för att det ska vara möjligt att bedriva bra verksamhet. Miljöpartiet vill öka andelen
utbildade pedagoger och minska barngrupperna för att alla barn ska känna sig sedda och uppleva
tiden på fritids som rolig och meningsfull.
Det är viktigt ur såväl folkhälsoperspektiv som klimat och miljöperspektiv att skolbarnen får bra mat
och kostvanor. Därför bör all mat lagas från grunden. En dag i veckan ska det vara vegetarisk dag.
Råvarorna bör i första hand komma från närområdet och grönsaker och frukt vara säsongsanpassade.
Det kött som köps in ska komma från djur som har behandlats väl. Här finns mer arbete att göra för
att ställa om till en mer hållbar utveckling. En förutsättning är att alla skolor och förskolor har
tillagningskök och att kökspersonalen har kunskap och ges fortbildning.

Fler i jobb
Människors vilja och förmåga att arbeta ska tillvaratas. Samtliga nämnder ska inom sitt
ansvarsområde prioritera insatser som bidrar till minskad arbetslöshet. Ett arbete ger inte bara
människor möjlighet till egen försörjning, utan också arbetsgemenskap, delaktighet och fler
valmöjligheter i vardagen. En förutsättning för att de som söker ett arbete också ska kunna hitta ett,
är att det finns ett varierat utbud av arbetstillfällen.
Miljöpartiets förslag till prioriterade delmål:




Fler arbetstillfällen
Fler och växande företag
Färre försörjningsstödstagare

Fler arbetstillfällen
Miljöpartiet vill satsa på ny och modern teknik och skapa arbeten för ett långsiktigt hållbart samhälle.
Vi föreslår en satsning på ett arbetsplatsområde med företag och institutioner, som utvecklar och
använder sig av innovativ teknik. Vi vill se fler och stärkta samarbeten mellan företag, offentlig
förvaltning och olika lärosäten. Vi ser gärna att detta kompletteras med ett bostadsområde där miljöoch energifrågorna ligger i absolut framkant. Detta lämpar sig också för uppföljning och
erfarenhetsutbyte mellan andra städer och länder, och kan främja nya resurseffektiva lösningar som
också kan tillföra energi. Miljöpartiet ser positivt på utvecklingen av Flemingsberg och satsningen på
Life Science. För att minska sårbarheten är det viktigt att det finns en viss bredd i verksamheten.
I Huddinge finns flera expansiva företagsområden, framförallt med handel i Kungens Kurva.
Miljöpartiet ser med fortsatt oro på planläggningen av nya och utökade verksamheter som alstrar
ytterligare biltrafik. Här måste kollektivtrafikförsörjningen omedelbart förbättras. Med en växande
tjänstesektor finns förutsättningar för att fler arbetsplatser kan förläggas integrerat i centrala
områden med god kollektivtrafik. I kommunens stadsutvecklingsprojekt ska etableringar av
kunskapsintensiva och arbetsplatsintensiva företag främjas.
Kommunen ska utveckla metoder att stödja och tillvarata innovationer och nyföretagande.
Upphandlingar är ett viktigt verktyg så att kommunens resurser förvaltas på ett effektivt sätt, främjar
miljön och stimulerar innovationer. Kommunens upphandlingsverksamhet ska användas strategiskt
och bidra till ökad sysselsättning, så att fler får möjlighet att arbeta.

12

Marken i Huddinge kommun är attraktiv och kommunen har ett centralt och bra läge i regionen. Mot
den bakgrunden ska Huddinge vara mer noggrann med vilken typ av verksamheter som man vill knyta
till sig, och undvika nya skrymmande och miljöstörande verksamheter i centrala lägen.
Miljöpartiet vill stimulera verksamheter som långsiktigt passar in i Huddinges profil, och som ger
kommunen konkurrensfördelar, och kan bidra till en framtidsinriktad arbetsmarknad. Miljöpartiet ser
med oro på en okritisk satsning på ”tillväxt” där det saknas en analys om vad som är långsiktiga och
hållbara investeringar, och vad som verkligen gynnar kommunen och dess invånare. Kommunens egna
verksamheter och de redan etablerade företagen ska värnas särskilt när man utvecklar och bygger
nya områden. Därutöver bör företag som går att placera intill bostäder och inte omöjliggör annan
verksamhet prioriteras.
Vi ser stor potential i upprustning av våra större bostadsområden där energieffektiviseringar krävs
och för att få en modern bostadsstandard som uppfyller dagens krav. Samtidigt behöver även en hel
del andra förbättringsåtgärder göras. Allt detta ger samtidigt många jobb och en del av dessa bör
kunna möjliggöra för kommunens unga människor att komma in på arbetsmarknaden.
Det är betydelsefullt för gymnasieungdomar att få hjälp till feriepraktik under sommaren. En stor
grupp unga står helt utanför såväl arbete som studier och har lång väg att gå. Det är en förödande
start på vuxenlivet och en stor förlust för samhället om dessa unga inte ges tillräckliga förutsättningar.
Här måste större insatser till för att fånga upp och skapa möjligheter till egen försörjning.
Miljöpartiets satsningar på skola, förskola, fritidshem och äldreomsorg medverkar också till en vidgad
arbetsmarknad i kommunen. SFI och vuxenutbildningen ska prioriteras för att kunna möta behovet
och snabbt hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden.
Utifrån Huddinges åldrande befolkning kommer det fortsättningsvis finnas behov av mer personal
inom äldreomsorgen. Kommunen behöver därför utveckla metoder för att attrahera personer att
söka sig till äldreomsorgen. Ett led i detta är att gymnasienämnden får i uppdrag att genomföra
insatser som ökar andelen studeranden på vård- och omsorgsprogrammet.
Huddinge behöver ta ett särskilt ansvar för att förbättra kommunens näringslivsklimat samt stödja
och initiera lokala projekt som gör Huddinge mer attraktivt som verksamhets-, bostads-, besöksoch studieort.
I Vårby har en mötes- och arbetsplats för entreprenörer startat, Arena 143. Där kan man få hyra
lokaler till sin verksamhet och också få råd och stöd. En liknande verksamhet bör startas också i
Skogås. Kommunen ska under 2017 ta sådana initiativ.
Fler och växande företag
Kommunen ska vårda och utveckla sitt samarbete med näringslivet, statliga myndigheter och
andra berörda aktörer. God infrastruktur och kommunal service, tillgång till mark och lokaler och
ett gott samarbete mellan olika intressenter, är grunden för en god företagsmiljö. God service,
tillgänglighet, korta handläggningstider samt ett professionellt bemötande ska vara
utgångspunkten vid mötet med det lokala näringslivet. Kommunens tjänstemän ska stödja lokala
initiativ och stötta entreprenörer. Kommunen ska underlätta för små företag att delta i
kommunala upphandlingar. Organisation och arbetssätt ska utformas utifrån företagens behov.
Berörda nämnder ska utreda formerna för mer samordnad handläggning för företag, samt
införandet av tydligare servicegarantier. Ryggraden i kommunens näringsliv är små företag, oftast i
anslutning till bostaden, dessa ska ges goda förutsättningar att växa.
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Färre försörjningsstödstagare
Alltför många Huddingebor är arbetslösa och många står långt från arbetsmarknaden – särskilt i
Vårby, Flemingsberg och västra Skogås. Mer än var tredje arbetslös har varit arbetslös i mer än ett
år och i såväl Vårby, Flemingsberg som Skogås är det dryga 40 procent. Det är bara ca 45 procent
av de arbetslösa som har ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. I områden som Flemingsberg
och Vårby har över hälften av de arbetslösa ingen ersättning alls från a-kassan.
För att fler ska få chansen att bidra, för att fler ska få en avtalsenlig lön att leva på och för att fler
ska kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen, vill vi att Huddinge kommun prioriterar de
särskilda anställningarna. Målet är att alla som har arbetslöshet som huvudorsak när de begär
försörjningsstöd, ska erbjudas anställning i kommunen. Arbetsuppgifterna ska vara
kvalitetsförbättrande utanför ordinarie verksamhet.
Även bland nyanlända finns ett stort valideringsbehov av utbildningar, komplettering av
utbildningar, matchning och personlig stöttning för att på ett bra sätt utnyttja potentialen i det
tillskott vi fått i form av ung arbetskraft.
Det som nu går under namnet 100 Huddingejobb har också visat sig vara ekonomiskt gynnsamt för
kommunen, då fler kunnat gå vidare till arbete eller utbildning. Satsningen behöver dock bli mer
flexibel för att möta olika behov. Vissa kan t.ex. behöva längre tid än sex månader, det kan också
behövas bättre arbetsledningsstöd. Kommunen ska i nära samarbete med andra aktörer bidra till
att personer med försörjningsstöd får möjlighet att bli självförsörjande genom särskilda
anställningar som 100 Huddingejobb, korta yrkesutbildningar, coachning, praktikplatser och
arbetsförberedande stöd. Individer med behov av samordnade insatser erbjuds detta genom
samordningsförbundet. Arbete pågår med att ta fram och implementera en strategi för anställning
av personer med funktionsnedsättning.
Fler sommarjobb
För många unga är första steget ut i arbetslivet sommarjobb/feriepraktik. Det har stor betydelse
för ungdomarnas utveckling. Det höjer ofta studiemotivationen och har också visat sig minska
skadegörelse. Kommunen ska därför utöka antalet feriepraktikplatser, i samverkan med
näringslivet, så att alla ungdomar ska få chansen till sommarjobb – minst en gång. Konceptet som
används i ”Tillsammans för Vårby” och ”Tillsammans för Flemingsberg” bör utvidgas till Skogås.
Kommunen ska utreda konceptet ”Tillsammans för Skogås” i avsikt att etablera detta som
sommarjobb under 2017.

God omsorg för individen
Huddinge kommun ska skapa förutsättningar för jämlik hälsa och jämlika villkor för samtliga
invånare. Det finns idag stora skillnader i livsvillkor mellan Huddinges invånare och skillnaderna i
hälsa är stora mellan kommunens olika områden. Huddinges sociala omsorg ska erbjuda tjänster
inom äldre-, individ- och familjeomsorg, arbete och försörjning samt funktionshinderområdet, som
är individanpassad, lättillgänglig och av god kvalitet. Alla invånare ska vara säkra på att få en god
omsorg. Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden.
Miljöpartiets förslag till prioriterade delmål:



Fler upplever god hälsa
Fler upplever god vård och omsorg
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Fler upplever god hälsa
Att utjämna skillnaderna i hälsa måste ha hög prioritet liksom hälsofrämjande och förebyggande
arbete. Samverkan ska vidareutvecklas med landstinget och andra relevanta aktörer så att
förutsättningar ges för ett resurseffektivt och framgångsrikt arbete.
Ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud bidrar till god folkhälsa, dessvärre ökar gapet mellan
olika grupper i samhället. Socioekonomiskt svaga grupper har större hälsoproblem än andra
grupper i kommunen och skillnaderna i utbildningsbakgrund är tydliga. Särskilt kvinnor med låg
utbildning är de stora förlorarna när det gäller en god hälsa. Detta måste förändras.
Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem både bland barn och vuxna. Gruppen unga kvinnor
med psykiska problem ökar. Skolstress och flickors upplevelser av krav från omgivningen har
pekats ut som en orsak till psykiska besvär, stress och oro. Kommunen ska i samverkan med
landstinget vidareutveckla uppsökande verksamhet för personer med psykisk
funktionsnedsättning.
Bra matvanor och fysisk aktivitet kan förebygga en rad hälsoproblem, även psykisk ohälsa.
Huddinge kommun ska erbjuda god, näringsriktig mat med färre tillsatser där måltider serveras i
kommunens verksamheter. Miljöpartiet förespråkar en ökad andel ekologiska livsmedel och har
även lagt flera förslag som syftar till valfrihet gällande kosten i våra kommunala verksamheter. Vi
vill också erbjuda personal möjlighet att utveckla sina kunskapar att tillaga och servera mer
vegetarisk mat.
Fler upplever god vård och omsorg
Att få åldras med värdighet är en rätt vi alla bör ha. Människors behov ser olika ut även när vi blir
äldre och dessa skiftande behov måste mötas med lyhördhet och respekt från kommunens sida.
Omsorgen om oss när vi blir gamla måste kunna se olika ut. Det ska finnas flera olika alternativa sätt
att bo som servicehus, kollektivhusboende, äldreboende med olika inriktning. Service i hemmet skall
utformas efter den äldres behov.
Hemtjänsten är idag splittrad på en stor mängd utförare, vilket kan göra det svårt att välja och att
säkerställa kvaliteten. Miljöpartiet vill inte se vinstintressen inom vård av äldre eller i skola och
förskola. Alla aktörer inom dess verksamheter ska enbart ha god kvalitet som ledstjärna. Det är viktigt
att bemanningen är tillräcklig på våra äldreboenden, särskilt på demensboendena, där riktlinjer har
arbetas fram för hela landet. HBT-certifiering bör göras av hemtjänst och äldreboenden för att HBTQpersoner ska känna sig trygga och bli bra bemötta.
Det är nu viktigt med insatser för att kunna behålla och rekrytera yrkeserfarna socialsekreterare,
särskilt mot bakgrund av det succesivt ökande antalet ärenden inom individ- och familjeomsorgens
barnenhet och den höga personalomsättningen. Det är särskilt viktigt att barn och ungdomar i
behov av särskilt stöd, tidigt uppmärksammas och får det stöd de behöver. Resultatet kan annars
bli att de misslyckas i skolan, blir utan arbete och till och med fastnar i droger och kriminalitet eller
psykisk ohälsa. Samverkan mellan olika verksamheter behövs för att hitta rätt hjälp och åtgärder.
Emellertid måste samverkan ske på rätt nivå med sikte på de enskilda individerna. Utvärderingen
av Samkraft visar att verksamheten måste omprövas i sin nuvarande form.
Miljöpartiet skulle gärna se att kommunen inför någon form av social investeringsfond. Det finns
exempel i andra kommuner där man anslår en viss del av kommunens överskott till förebyggande
åtgärder. Man har där förstått att förutom att man kan hjälpa de enskilda individerna så sparar man i
slutändan åtskilliga miljoner kr åt det allmänna, i uteblivna kostnader för vård, anstaltsvistelser och
försörjningsstöd.
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Kommunen ska arbeta vräkningsförebyggande med utgångspunkt i evidensbaserade metoder för
att motverka avhysningar och möjliggöra ett hållbart boende för barnfamiljer och individer i socialt
utsatta situationer.
I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete där tiden
sällan räcker till. Mer personal i äldreomsorgen är oerhört angeläget för att öka kvaliteten. Det
möjliggör mer tid hos den enskilde och mer tid för att utveckla verksamheten. Huddinge kommun
har under en längre tid gjort nedskärningar inom äldreomsorgen. Miljöpartiet tillför därför 12,8
miljoner till äldreomsorgsnämndens budget för 2017. Äldreomsorgsnämnden måste ha beredskap
för eventuellt skärpta nationella krav på bemanning inom framförallt demensboenden.
Delaktighet och valmöjligheter ska inte stanna vid val av utförare av hemtjänst eller boende.
Delaktighet ska vara en del av vardagen exempelvis när det gäller vad och när man vill äta och hur
dagliga aktiviteter ska utformas.

Ekosystem i balans och fokus på klimatet
Klimatfrågorna är grunden för fortsatt existens i Huddinge och i världen. Vi kan inte längre fortsätta
blunda för det faktum att utvecklingen går i en negativ riktning och ändå tro att det ska ordna sig. Det
räcker inte med formellt hållna högtidstal med vackra ord. Det är dags att göra verkligt allvar av de
uttalade ambitionerna och låta arbetet genomsyra samtliga verksamheter och uppdrag.
Kommunens miljöbarometer följer upp miljömålen, och det finns områden där det behöver göras
betydligt mer. Det behövs en ordentlig analys. Kommunen måste lägga fast en strategi för åtgärder på
de områden där miljöbarometern pekar i fel riktning, där målen inte kommer att nås.
Målen för miljö och klimat sätter ramarna för vad som är möjligt och utgör det övergripande
ramverket för övriga verksamheter. Det är hög tid att konkretisera och visa hur miljömålen ska
uppnås. Detta är särskilt tydligt på klimatområdet, där de negativa effekterna av biltrafiken knappt
ens nämns.
Miljöpartiets förslag till prioriterade delmål:






Minska klimatpåverkan och luftföroreningar
Miljö- och klimatanpassade inköp
God vattenstatus i sjöar och vattendrag
Bibehållen biologisk mångfald och bevarad grönstruktur
Förbättrad miljötillsyn

Minska klimatpåverkan och luftföroreningar
Situationen i Huddinge blir allt mer oroande gällande utsläpp och luftföroreningar. Trenden är negativ
i flera avseende och utsläppen från transporter ökar. Mot den allvarliga bakgrunden borde det vara
uteslutet att investera i ny infrastruktur som direkt motverkar lokala och regionala miljö- och
klimatmål. I samma anda har nu också Naturvårdsverket yttrat sig till Trafikverket som svar på remiss
om Tvärförbindelse Södertörn.
Tvärförbindelse Södertörn strider mot uppsatta miljö- och klimatmål
Arbetet med Tvärförbindelse Södertörn har nu nått samrådsskedet, och gäller val av lokalisering. Det
har presenterats tre alternativa vägkorridorer, som ska utredas ytterligare. Miljöpartiet anser att
processen redan i detta läge har förbisett regler, riktlinjer och klimatmål som Sverige som nation har
att agera utifrån. Det är här som de mest grundläggande problemen finns!
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Miljöpartiet anser inte att Huddinge ska upplåta värdefull mark och försämra boendemiljön för
tusentals människor, för att möjliggöra transporter av stort och tungt gods genom Huddinges centrala
delar. En utbyggd hamn i Norvik, samt Förbifart Stockholm driver på trafikarbetet i nästan oanad
omfattning, och detta förstärker ytterligare Huddinges roll som en transitkommun. De olika
transporternas roll måste särskiljas på ett sätt som inte alls sker med dagens arbetssätt.
Miljöpartiet ser behov av åtgärder i närtid för att komma tillrätta med brister på befintliga vägar –
för trafiksäkerhet och framkomlighet
 Glömstavägen: Nya bussfiler och trafiksäkra övergångar
 Storängsleden: Bättre utfart från Solgård
 Huddingevägen:
 trafikplats vid Huddinge centrum med utbyggda på- och avfarter samt signalreglering
 trafikplats vid Ågestavägen med trafiksäkra övergångar
Huddinge kommuns antagna trafikstrategi är tydlig. Samhällsplaneringen ska utgå ifrån gång-, cykeloch kollektivtrafik. Att Trafikstrategin och dess inkluderande planer såsom exempelvis Cykelplanen
ges högsta prioritet och implementeras, är en av de absolut viktigaste åtgärderna för att nå
klimatmålen.
Miljöpartiet tar ansvar, vi satsar stort på cykelfrämjande åtgärder. Vi påbörjar utformningen av ett väl
sammanhållet nät av cykelbanor i vår kommun. Viktigt är också regional samverkan för att nå ett
välutbyggt cykelnät av god kvalitet, med cykelmotorvägar för arbetspendlare, där man inte behöver
samsas med andra trafikslag. Viktigt är fler moderna cykelparkeringar i kollektivtrafiknära lägen,
servicestationer, planering och vägunderhåll för hög trafiksäkerhet. Det ska vara enkelt att
cykelpendla och pendla med olika trafikslag.
Resor i kollektivtrafik är miljöanpassade, trafiksäkra och mer jämlika än privatbilismen. Vi vill bygga
fler spår och införa fler bussar och verkar för ett trafiksystem som är långsiktigt hållbart i en
storstadsregion. Spårväg Syd kan modernisera och ta Huddinge in i framtiden. Miljöpartiet står för
utveckling med förnyelse och förtätning i anslutning till tågstationer och kollektivtrafiknära lägen.
Drygt en tredjedel av klimatutsläppen kan härledas till vår mat. Det är i synnerhet den animaliska
kosten som leder till stor klimatbelastning. Vi ska därför verka för minskad köttkonsumtion och att en
vegetarisk dag i veckan införs på alla kommunala institutioner. Maten i skolor och på äldreboenden
ska lagas ifrån grunden utan några halv- eller helfabrikat.
Framställning och distribution av biogas är en fråga som Miljöpartiet drivit i en följd av år. Grunden är
insamling av organiskt avfall, något som har tagit alltför många år för oss i Huddinge och
Stockholmsregionen att komma igång med, men som äntligen börjar ta form. Huddinge behöver en
långsiktig strategi för produktion och distribution av biogas och andra hållbara energislag. Här ska
kommunen och dess hel- och delägda bolag samverka. Avfallstrappan i dess alla delar ska följas.
Vi vill se Huddinge som en föregångskommun gällande klimatsatsningar, energieffektivt byggande,
lokal förnybar energiförsörjning och vi vill utreda möjligheten till småskalig vindkraftsproduktion.
Många bostäder i miljonprogramområdena står inför stora renoveringsbehov och potentialen för
energieffektivisering är stor.
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Miljö- och klimatanpassade inköp
Upphandling är viktigt ur flera aspekter och måste skötas korrekt. För en kommun som dessutom är
så stor som Huddinge, blir det extra angeläget att organisationen har kompetens som står i paritet
med kraven som ställs. Detta arbete måste förbättras! Vid inköp av varor och tjänster till kommunala
verksamheter ska medvetna val ske på alla nivåer. Från upphandling, där relevanta miljökrav ska
ställas, till inköp där medvetna val ska ske. Barnperspektivet ska särskilt bevakas så att barn och unga
inte exponeras för skadliga ämnen. I detta arbete ingår arbete med att fasa ut skadliga kemikalier i
förskola och skola.
Andelen ekologisk mat som serveras i kommunens verksamheter ska öka, med ambitionen att nå en
andel om 50 procent. Viktiga faktorer för att nå dit är tillgången på riktiga tillagningskök samt att
utbildade kockar eller personal med motsvarande kompetens anställs. Matsvinnet ska minska och
utsortering av förpackningar och matavfall ska ske i samtliga kommunala verksamheter. Återbruk ska
uppmuntras i enlighet med tanken om cirkulär ekonomi. Bland annat ska ett returhus för kommunens
möbler och övrigt material införas. En kreativ återbruksverksamhet ska starta inom förskolan.
God vattenstatus i sjöar och vattendrag
Åtgärder ska vidtas för att värna Huddinges sjöar, vattendrag och våtmarker så att miljökvalitetsnormerna för sjöar uppnås senast 2021. Situationen för Trehörningen-Sjödalen som är den mest
övergödda sjön i Tyresåns sjösystem ska särskilt beaktas. Kommunen ska tillsammans med övriga
kommuner i Tyresåns och Mälarens avrinningsområden och med Stockholm Vatten, arbeta med
åtgärder för att sjöarna ska uppnå god ekologisk och kemisk status. För sjöarna Orlången och
Trehörningen finns nu särskilda åtgärdsplaner, med åtgärder som ska genomföras under åren 20152021. Vi ser samtidigt att fler åtgärder behövs, exempelvis fler våtmarksanläggningar och åtgärder för
kapacitetshöjning av befintliga.
Huddinge behöver påskynda och utöka arbetet med åtgärdsprogram för Huddinges sjöar och
vattendrag. Vi anser att kommunen bör ta aktiv del i en informationskampanj, och snarast starta upp
information via lättillgängliga och kostnadseffektiva medier om hänsyn som bör tas. Tyresåns
Vattenvårdsförbund har också upparbetad erfarenhet som bör tas tillvara för en snabbare insats.
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Uppkomsten av dagvatten ska minimeras dels genom att undvika att hårdgöra ytor, och dels med
åtgärder i befintliga miljöer för att förbättra nuvarande situation. Det dagvatten som uppkommer ska
tas om hand på ett sådant sätt att dess negativa påverkan minskar i enlighet med kommunens
dagvattenstrategi. Dagvattnet bör utnyttjas som en resurs genom att synliggöra dagvattnet och på så
sätt öka de pedagogiska, rekreativa och estetiska värdena samt gynna den biologiska mångfalden.
Att arbeta mer aktivt med dagvatten har många fördelar, och vi ser många outnyttjade möjligheter.
Ett sätt är att i samarbete med exploatörer aktivt arbeta med olika typer av tekniska lösningar för att
infiltrera och fördröja dagvatten. En lösning kan vara att leda dagvattnet till växterna innan det leds
vidare i dagvattensystemet. I infiltrerande växtbäddar, växternas biomassa, öppna biodiken och
översilningsängar kan stora mängder dagvatten tas upp, lagras och avdunsta innan det leds bort.
Tidsavståndet mellan det att vattnet faller som nederbörd och att det belastar dagvattensystemet
ökar vilket motverkar översvämningar. En ekologisk dagvattenhantering tillgodoser växternas behov
av vatten samtidigt som belastningen på dagvattensystemet minskas. Det bräddade takvattnet kan
fördröjas och samtidigt göras tillgängligt för plasklekar och bevattning.
En annan viktig åtgärd är att avhjälpa brister i befintligt vatten- och avloppsledningssystem.
Grundvattnet ska skyddas så att god kvalitet bibehålls och kvantiteten avseende dricksvatten bevaras.

Bibehållen mångfald och bevarad grönstruktur
I Huddinge kommun finns höga naturvärden. Våra naturreservat hyser en naturlig och stor biologisk
mångfald som utgör viktiga delar av vår regions gröna kilar. Att kunna komma ut i skog och mark höjer
livskvaliteten och hälsan. Jordbrukets och odlingslandskapens värden avseende biologisk mångfald,
kulturmiljö och friluftsliv ska vårdas.
Det är viktigt att verka för en ansvarsfull och effektiv markanvändning. För att bevara grönområden
ska exploatering i första hand ske i anslutning till befintliga områden i kollektivtrafiknära lägen och
gärna med en hög exploateringsgrad.
Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande.
Exempel på sådana bidrag eller värden är livsmedel, pollinering, klimatreglering, vattenrening och
naturupplevelser. Många av dessa ekosystemtjänster hotas dock genom olika typer av
miljöförstöringar. Kommunens arbete behöver därför utvecklas så att ekosystemtjänster blir
synliggjorda som en del av planerings- och genomförandeprocesserna i kommunen.
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Förbättrad miljötillsyn
Huddinge kommun består till en tredjedel av skyddade naturområden. Dessa ska förbli tillgängliga för
alla för friluftsliv och rekreation, utan privata eller ekonomiska intressen. Det är viktigt att tillsynen av
våra naturreservat tilldelas tillräckliga resurser. Tidigare s.k. miljöskandaler med upptäckter av
föroreningar i naturen visar att mer medel bör anslås till tillsynen av industriella verksamheter. Det
förekommer att hemlösa personer slår läger i naturreservaten eller i dess gränstrakter och det sker
nedskräpning och otillåten avverkning av träd. Vi anser att det bör finnas riktlinjer för hur man i de
fallen ska agera och hur man ska samarbeta mellan förvaltningarna för att hjälpa dem som slagit läger
i naturen samtidigt som man ska se till att förhindra miljöförstörelse.

Jämlika villkor och jämställdhet
Jämlika villkor och jämställdhet ska vara ett övergripande mål för kommunen. Ett mer jämlikt och ett
mer jämställt samhälle är bättre att leva i för alla och det har större förutsättningar för att utvecklas.
I Huddinge kommun finns mycket stora skillnader i livsvillkor. Här finns de med mycket god ekonomi,
mycket inflytande, god hälsa och de som lever under motsatta förhållanden. I en sådan miljö blir det
särskilt viktigt att kommunen arbetar för att hålla ihop samhället – för att ta tillvara allas inneboende
kraft. Områdesperspektivet är viktigt i Huddinge mot bakgrund av kommunens storlek och hur våra
kommundelar förhåller sig till varandra geografiskt. För att utjämna skillnaderna mellan
kommundelarna behövs utvecklingsplaner för nya bostäder, arbetstillfällen, mötesplatser och
trygghetsskapande åtgärder. Huddinge måste jobba mer aktivt för att uppnå jämlika levnadsvillkor,
det räcker inte med det arbete som bedrivs. Vårby, Flemingsberg och Skogås återfinns bland de
områden där vi måste fokusera mer. Miljöpartiet vill jobba mer aktivt med barnperspektivet och
barns behov i samhällsplaneringen än vad som nu är fallet.
För att Huddinge ska kunna utvecklas på allvar är det nödvändigt att kvinnor och män har lika
möjligheter och rättigheter. För att få ett jämställt samhälle är det viktigt att kunna göra
ojämställdheten synlig. Ett av de bästa verktygen är könsuppdelad statistik. Förskola, skola och
fritidsverksamhet är områden som är särskilt viktiga för att stärka jämställdheten. En jämställd
uppväxt är viktig för att unga killar och tjejer ska få samma förutsättningar att utvecklas. Det är också
under uppväxten som normer, värderingar och traditionella föreställningar om könen grundläggs. De
verksamheter som arbetar med barn och ungdomar måste därför ges förutsättningar att utforma ett
medvetet arbetssätt kring jämställdhet.
Våld i hemmet kan vi aldrig acceptera och ska därför arbeta vidare mot våld i nära relationer. Antalet
män som söker hjälp från kvinnofridsteamet har tredubblats och vi ser en ökning även bland
kvinnorna. Teamet behöver vidareutveckla sina behandlingsmetoder för att möta behovet. Tjejer och
killar som riskerar att utsättas för så kallat hedersrelaterat våld eller hedersrelaterade krav när de vill
leva ett självständigt liv, ska få samhällets stöd.
Jämsides med jämställdhetsintegreringen måste arbetet med att motverka diskriminering av personer
med annan sexuell läggning och personer med funktionsnedsättning fortsätta. HBT-certifieringen av
våra verksamheter är en bra metod som ska utvecklas.
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De strategiska målen
Attraktiv arbetsgivare
Arbetet med Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare ska ha fortsatt hög prioritet.
Kommunen måste kunna locka till sig utbildade lärare, förskollärare och fritidspedagoger liksom en
mängd andra kompetenta medarbetare. Vi vill se professionella och engagerade medarbetare i
kommunen, medarbetare som gärna går till jobbet varje dag och som talar väl om kommunen som
arbetsgivare.
Sund ekonomi
Skatteprognoserna för riket under innevarande och kommande år pekar mot en stabil tillväxt för den
kommunala ekonomin. För Huddinge blir det en viss försämring genom att kommunen förlorar cirka
70 miljoner årligen de kommande åren inom planperioden. Samtidigt står Huddinge inför stora
investeringsbehov, bl.a. i upprustning och nybyggnation av skolor och förskolor, men även stora
investeringar i infrastruktur när kommunen växer. Utvecklingen av kommunens ekonomi behöver
noggrant studeras och analyseras, särskilt utifrån de behov vi identifierar inom skola och förskola.
Systematisk kvalitetsutveckling
Huddinge är en snabbt växande kommun; vi blir både fler invånare och fler som jobbar i någon av
kommunens verksamheter. Detta utmanar den kommunala organisationen och ett ständigt fokus på
kvalitet och effektivitet är en självklarhet. Vi önskar en genomlysning av flera processer, bl.a. vill vi
granska hur den framtida utvecklingen på IT-området kommer att påverka arbetsformer och
organisation. Vi vill även granska avvägningen mellan användande av konsulter kontra fast anställd
personal påverkar den långsiktiga effektiviteten.

Ekonomi
Skattesats
Vårt budgetförslag är beräknat utifrån en kommunal skattesats på 19:87 per skattekrona
Ekonomiplan 2016-2019
Ekonomiplanen utgår från den beslutade budgeten för 2016, befolkningsprognos och preliminära
beräkningar av utfall av utjämningssystemet utifrån SKL:s bedömning. För 2017 är det ekonomiska
målet satt till 1,1 % för att sedan succesivt öka till 2 % för 2019.
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Ekonomiplan 2016-2019 mnkr

Verksamhetens nettokostnader
Den rödgröna regeringen har riktat 10 miljarder som särskilda statliga pengar till
kommunerna för att värna välfärden och särskilt värna de kommuner som växt snabbt genom
mottagande av nyanlända i Sverige. Huddinge har för 2017 mottagit 57 miljoner kronor av
dessa miljarder, pengar som vi menar bör användas i verksamheterna och inte sättas in på
bankkonto. Regeringen har dessutom riktat särskilda pengar till lärarlöner i det så kallade
Lärarlönelyftet. Huddinge har för 2017 tilldelats ytterligare 25 miljoner kronor av dessa
pengar.
Politiska prioriteringar
Den budget som presenterats oss från sexpartikoalitionen innehåller uteblivna uppräkningar
av priser och löner i alla nämnder för år 2017. Miljöpartiet har utifrån politiska prioriteringar
riktat 99 miljoner kronor till nämnder (eller 67 miljoner kronor mer än i sexpartikoalitionens
budget) för att freda dessa nämnder från drastiska besparingar.
Dessa 99 miljoner kronor fördelas enligt följande:
 Förskolenämnden tilldelas 20,0 mnkr för att kunna anställa och behålla utbildade
förskolelärare. Utöver detta utfaller lärarlönelyftet med 1,8 mnkr. (Totalt 15,5 mnkr
mer än sexpartikoalitionen).


Grundskolenämnden tilldelas 34,8 mnkr för att kunna anställa och behålla utbildade
lärare. Utöver detta utfaller lärarlönelyftet med 17,5 mnkr. (Totalt 27,3 mnkr mer än
sexpartikoalitionen).



Gymnasienämnden tilldelas 8,6 mnkr för att kunna anställa och behålla utbildade
lärare och för att kunna erbjuda feriepraktik. Utöver detta utfaller lärarlönelyftet
med 5,8 mnkr. (Totalt 5,1 mnkr mer än sexpartikoalitionen).

22



Socialnämnden tilldelas 16,5 mnkr för att kunna anställa och behålla personal och för
arbetsmarknadsåtgärder. (Totalt 8,5 mnkr mer än sexpartikoalitionen).



Äldreomsorgsnämnden tilldelas 12,8 mnkr för att upprätthålla god kvalité. (Totalt
10,8 mnkr mer än sexpartikoalitionen)



Natur och byggnadsnämnden tilldelas 1,5 mnkr för kapitalkostnad avseende
gatuunderhåll.



Kommunstyrelsen tilldelas 4,6 mnkr med 0,6 mnkr för kapitalkostnad avseende
cykelvägar/cykelparkering och 4 mnkr för att stärka samhällsbyggnadsprocessen.
Kommunstyrelseförvaltningen tilldelas dock inga medel för volymuppräkning.

Investeringar
Miljöpartiet föreslår följande investering utöver de föreslagna:
 15 mnkr 2016 till en riktad satsning för att snabba upp och förstärka utbyggnaden av
gång och cykelvägar samt cykelparkeringar framförallt i stationslägen.
Verksamhetens nettokostnader 2016 – 2019 per nämnd, mnkr
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fortfarande

Sverigedemokraternas förslag till
Mål och budget 2017
för Huddinge kommun

2016-06-08

Yrkande

Sverigedemokraternas förslag till beslut:

1) Skattesatsen för 2017 fastställs till 19:87 öre per skattekrona.
2) Sverigedemokraternas föreslagna förändringar i
Förslag till beslut avseende ”Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun”
enligt Förvaltningens tjänsteutlåtande av den 10 maj 2016
fastställs.

Inledning

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med en nationalistisk
grundsyn. Detta innebär stolthet och respekt för vårt land, vår kommun,
tidigare och kommande generationer. Vi har ansvar och skyldighet att
förvalta och varsamt utveckla det samhälle vi ärvt, och som tillhör
framtiden.
Sverigedemokraternas övergripande mål är ett samhälle som präglas av
trygghet, välstånd, demokrati och stark gemenskap. Solidarisk välfärd,
kunskap och framtidstro är något vi starkt bejakar och vill förstärka.
Sverigedemokraterna ser med oro på att kunskapsresultaten i skolan
sjunker. Vi ser det som bekymmersamt att befolkningsökningen innebär
att en allt mindre andel av invånarna betalar skatt, men skall ändå försörja
allt fler. Vi ser att belastningen på personal inom vissa kommunala
verksamheter blivit orimligt hög. Vi ser problematiken med att det är svårt
att rekrytera utbildad personal till vakanta platser inom kommunal service.
Vi ser bostadsbristen, och att många av våra ungdomar tvingas flytta från
Huddinge i brist på bostad till vettig kostnad.
Sverigedemokraterna i Huddinge ser och verkar främst för vad som kan
vara bäst för Huddinges medborgare. Vi har svårt att se att Huddingeborna
har ansvar för ekonomiska migranter och medborgare i främmande
världsdelar.

Ekonomi
Sverigedemokraterna verkar för ett varsamt hanterande av de
gemensamma ekonomiska resurserna och en ansvarsfull, reglerad
marknadsekonomi. Vi ser arbete och tillväxt, och därmed den skattekraft
detta genererar, som nödvändiga för att upprätthålla vår solidariska
välfärd.

Brottsbekämpning
Trygghet är en förutsättning för frihet. Kommunen skall inrikta sig på
brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen, det lokala
näringslivet, ideella föreningar och skolan. Arbetet mot droger och
missbruk måste stärkas. Särskilt otrygga och brottsutsatta områden, eller
områden utsatta för stor vandalisering bör, förutom polisens insatser,
kontrolleras genom nattvandrare, ordningsvakter och
övervakningskameror.

Barnomsorg
En väl fungerande barnomsorg ligger i alla kommuninnevånares intresse.
Valfrihet och mångfald skall främjas. Ingen skall behöva avstå från ett
arbete på grund av brister i barnomsorgen.

Skola och utbildning
Resultaten i den svenska skolan har försämrats drastiskt.
Sverigedemokraterna vill ändra detta genom att skolan skall kännetecknas
av trygghet, kunskapsförmedling, studiero samt ordning och reda. Vi anser
att lärarnas yrkesskicklighet och förmåga att sprida studiemotivation är en
mer avgörande faktor än antalet elever i klass eller grupp. Utbildningen
skall vara mer i samklang med arbetsmarknadens behov.

Kultur och fritid
Sverigedemokraterna vill fokusera på bevarandet av kulturarvet och att
göra kulturen bredare och mer tillgänglig för kommunens invånare. När
det gäller föreningslivet vill vi uppmärksamma breddidrottens betydelse,
inte minst för folkhälsan.

Äldre- och handikappomsorg
Den kanske viktigaste uppgiften, och en indikator, för ett solidariskt och
tryggt samhälle är hur vi tar hand om våra äldre och handikappade.
Sverigedemokraterna anser att det är av största vikt att kunna erbjuda
dem en värdig, trivsam och meningsfull tillvaro.

Miljö
Kommunens verksamheter skall genomsyras av kretsloppstänkande och
omsorg om allt levande kring oss. Dock bör miljösatsningar vara
ekonomiskt försvarbara så att resurserna, materiella såväl som
ekonomiska, används på bästa sätt.

Samhällsbyggnad
Huddinge kommun har stora möjligheter att växa befolkningsmässigt,
främst genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen. Men byggandet skall
ske i sådan takt som den gemensamma ekonomin, samhällsservice, miljö
och infrastruktur kan hantera. Naturreservat bör endast i undantagsfall
utnyttjas.

Infrastruktur
Bilen är fortsatt en viktig faktor för att medborgarnas livspussel skall
kunna lösas. Därför ser vi behovet av parkeringsplatser vid
kollektivtrafikens knutpunkter, infartsparkeringar, men även vid bostäder
och centrum-anläggningar. Vår inställning till Spårväg Syd har inte
förändrats. För den tänkta sträckningen anser vi att en busslösning med
lämplig kapacitet och flexibilitet i dagsläget är det ekonomiskt mest
försvarbara.

Demokrati
Sverigedemokraterna vill vitalisera den representativa demokratin med
fler inslag av direktdemokrati. Det bör bli lättare att få till stånd
folkomröstningar på kommunal nivå, och vi ser potential att mer kunna
använda internet i lokala frågor.

Invandring
Eftersom Huddinge har tagit emot för många människor på för kort tid har
integrationen misslyckats och resulterat i bostadsbrist, arbetslöshet,
kostsamt utanförskap, segregation och stor påfrestning för en redan
ansträngd skola. Sverigedemokraterna vill motverka den etniska och
socioekonomiska segregationen i kommunen genom att skapa
förutsättningar för en gemensam sammanhållen värdegemenskap.

Ekonomiplan 2017-2019

Förutsättningarna för upprättandet av kommunens budget är i stor
utsträckning beroende av faktorer kommunen inte kan eller endast
marginellt kan påverka och därför finns endast litet utrymme att avvika
från förvaltningens förslag för de olika nämnderna.
Kommunalskatten i Huddinge tillhör de högsta i länet. Det anser vi inte
vara förenligt med visionen att vara ”en av de tre populäraste
kommunerna i Stockholms län”.
I förvaltningens Mål och Budget finner vi följande skrivning: ”En rimlig
kommunalskatt är en viktig faktor för att Huddinge ska vara en attraktiv
kommun att leva och bo i. Huddinges invånare ska inte beskattas hårdare
än övriga länsbor.”
Vi har uppfattningen att kommunen visserligen är välskött, men vid
jämförelse med andra kommuner kan vi inte peka på några avgörande
punkter när det gäller samhällsservice och de övriga tjänster som
kommunen tillhandahåller, som håller högre kvalité än i andra
länskommuner. Vi kan inte se någon annan anledning till detta än att
kommunen, i likhet med några andra kommuner, inte kompenseras fullt ut
av staten för invandringens kostnader. Det bör vara av högsta prioritet att
kommunen agerar och sätter press på staten. De belopp det kan bli fråga
om för 2018 och 2019 är 189 respektive 197 mnkr.

Fjolårets kraftiga volymökning av migranter är, som det heter inom
politiken, en utmaning. Förutom att det ställer höga krav på kommunens
service och skola, samt spär på en redan svår bostadsituation så riskerar
kommunen, om ingenting görs, att bli tvungen att kraftigt höja skatten när
statens tvååriga migrationsbidrag till Huddinge minskar eller helt upphör.
I skenet av detta, samt en i övrigt oförutsägbar ekonomi med möjlig
bostadsbubbla som spricker och räntehöjning, ser vi det som absolut
nödvändigt att inte rubba på målet om åtminstone två procents överskott.
Vårt välstånd har byggt på att vi haft en solidaritet i samhället, där
skattebetalarna accepterat ett högt skattetryck för att vi fått ett ”löfte” att
när man blir arbetslös, sjuk eller går i pension så skall det finnas ordentliga
ekonomiska medel som hjälp. Detta kommer inte att fungera med den
exceptionellt höga invandringen vi har idag, där det tar alltför lång tid
innan de nyanlända kan bidra till samhällsekonomin. Fler och fler får dela
på resurser som inte ökar i tillräcklig takt. Allt färre skall försörja allt fler.
Bostadssituationen är redan akut och vi håller på att få en hel generation
av unga vuxna som kommer att tvingas bo kvar hemma hos föräldrarna för
att det rent fysiskt inte finns någon lämplig bostad att flytta till. Vi ser
tecken på systemkollapser i socialförsäkringssystemet, sjukvården,
pensionerna och inom infrastruktur. Vi Sverigedemokrater tycker oss
redan märka att väljarna nu inte längre vill acceptera ett av världens
högsta skattetryck, när de får allt mindre tillbaka för det.

Kostnaderna för att kommunen skall kunna växa skall helt bäras av de nya
invånarna genom kommunalskatten.
Det finns säkert ett visst utrymme för effektiviseringar och prioriteringar i
nämndernas verksamheter, utöver de som förvaltningen föreslår, eftersom
det i privatiserad verksamhet uppenbarligen finns vinstmarginaler.
Vi vill reducera partistödet med 2 mnkr. Dessa pengar och ytterligare
5 mnkr från kommunstyrelsebudgeten vill vi använda till
trygghetsskapande åtgärder, som kameraövervakning och fler
ordningsvakter där det kan finnas behov.
Vi vill ta bort hela kostnaden för modersmål och studiestöd på modersmål
för förskole-, grundskole- och gymnasienämnderna. Även om
modersmålsundervisningen inte skulle försvåra inlärningen av svenska
språket så bör den vara en angelägenhet för hemmet och föreningarna –
inte för kommunen. Vår uppfattning är att svenska språket är avgörande
för att kunna fungera väl i vårt samhälle och det bör vara det viktigaste för
alla utbildningsnämnder. Dessa pengar skall dock stanna i respektive
nämnd och främst användas till personalförstärkningar, såväl kvantitativt
som kvalitativt, för satsningar när det gäller svenska språket, men även för
matematik.
Vi vill föra över 2 mnkr från kultur- och fritidsnämnden till äldreomsorgsnämnden, för bättre mat och fler sociala aktiviteter.
Inom nämnderna motsätter vi oss ytterligare socio-ekonomiska
överföringar till, och extra satsningar, på vissa kommundelar. Vi anser att
de skall behandlas lika. En bra integrationspolitik, något
Sverigedemokraterna står för, innefattar att man strävar efter blandad
bebyggelse med hyres- och bostadsrätter, villor och radhus i alla områden.

Ekonomiplan 2016-2019, mnkr
Budget
2016

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

-5278,5
70,0
-105,3
-5313,8

-5492,3
150,0
-121,5
-5463,8

-5734,8
150,0
-137,7
-5722,6

-6017,4
250,0
-153,9
-5921,4

Skatteintäkter
Statsbidrag och utjämning
Skatter, utjämning, statsbidrag

4566,7
740,7
5307,4

4789,0
876,7
5665,7

4806,4
1124,1
5930,5

5013,1
1224,4
6237,5

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Ekonomiskt mål
Ekonomiskt mål % av skatt mm

250,4
-201,0
43,0
-27,0
-0,5%

260,4
-201,2
261,1
111,1
2,0%

260,4
-201,2
267,1
117,1
2,0%

260,4
-201,2
375,3
125,3
2,0%

Verksamhetens kostnader/intäkter
Exploateringsverksamhet
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader 2017, mnkr
Kommunstyrelsen
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasienämnden
Socialnämnden
Äldreomsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Natur- och byggnadsnämnden
Tillsynsnämnden
Revision
Överförmyndarverksamhet
Summa nämnder
Reserverade medel
Finansförvaltning
Exploateringsverksamhet
Avskrivningar
Summa budget 2017

-489
-810
-1637
-531
-973
-704
-199
-153
-8
-3
-5
-5512
-62
82
150
-122
-5464
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Vänsterpartiets förslag till
Mål och budget 2017
för Huddinge kommun
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För ett jämlikt, jämställt
och miljövänligt Huddinge
med goda möjligheter
för alla.

Vänsterpartiets förslag till Mål och budget 2017 och
planeringsramar för 2018-2019 för Huddinge kommun
Förslag till beslut
1.

Skattesatsen för 2017 fastställs till 19:97 öre per skattekrona.

2. Mål och delmål för sund ekonomi i Mål och budget med justering enligt Vänsterpartiets
förslag fastställs som kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning.
3. Mål och delmål för övriga mål (Bra att leva och bo, Utbildning med hög kvalitet, Fler i jobb,
God omsorg för individen, samt Systematisk kvalitetsutveckling och Attraktiv arbetsgivare) i
Mål och budget fastställs som kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning i
enlighet med Vänsterpartiets förslag.
4. Drift- och investeringsbudget för nämnderna fastställs i enlighet med Vänsterpartiets förslag.
5. Huddinge kommun ingår borgen så som för egen skuld för kommunens hel eller delägda
bolag, enligt bilagda låne- och borgensram (bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande daterat den 10 maj 2016), om maximalt 10 106,3 mnkr jämte därpå löpande
ränta och kostnader.
6. I syfte att finansiera kommunen och dess bolag, i enlighet med Huddinge kommuns
finanspolicy, ska Huddinge kommuns totala upplåningsram för 2017 uppgå till 9 339 mnkr.
7. Revidering av Hållbart Huddinge 2030 godkänns.
8. Reviderat program för uppföljning och insyn i verksamhet som bedrivs av privata utförare
godkänns.
9. Förslag till Mål och Budget 2017 och planeringsramar för 2018-2019 i övrigt fastställs enligt
bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 maj 2016, justerat
utifrån Vänsterpartiets förslag.
10. Med beaktande av beslut om Strategier för långsiktig finansiering ska kommunstyrelsen
utveckla investeringsplanen för förnyat beslut i kommunfullmäktige.
11. Med beaktande av beslut om Strategier för långsiktig finansiering ska kommunstyrelsen
omarbeta kommunens ekonomistyrningsprinciper avseende avsnitten om investeringsbudget
samt om lokaler. Konsekvenser för resurstilldelning till nämnderna för tillkommande lokaler
ska beskrivas och förändringar föreslås.
12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny vision för Huddinge till Mål
och budget 2018.
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Ett jämlikt, jämställt och miljövänligt Huddinge
med goda möjligheter för alla!
Huddinge ska vara en kommun som präglas av solidaritet, jämlikhet och rättvisa, där jämlika villkor
och jämställdhet inte är förhandlingsbart.
Vårt mål är inte att Huddinge ska bli ”en av de tre populäraste kommunerna” utan vi ser mervärde i
att alla människor har tillgång till ett starkt välfärdssystem och ett Huddinge där alla oavsett kön,
ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder och bostadsadress får samma grundförutsättningar till goda
levnadsvillkor. Alla ska på ett enkelt och miljövänligt sätt kunna ta sig runt mellan kommundelarna på
väl utbyggda gång- och cykelbanor och en fungerande kollektivtrafik. Alla människor i behov av vård
och omsorg ska ha tillgång det, med hög kvalitet. Alla ska kunna känna sig inkluderande i samhället
och uppmuntras till delaktighet och inflytande.
Vi är också övertygade om att alla barns lika rätt till en bra start i livet och en utbildning med hög
kvalitet, där sociala- och ekonomiska olikheter jämnas ut, är grunden till all demokrati.
Alla människor ska vara välkomna till Huddinge och få ett värdigt mottagande, alla ska ges goda
möjligheter till att få bostad, arbete och självförsörjning. Kvinnor ska på ett smidigt sätt kunna
kombinera arbetsliv med familjeliv och alla barn ska kunna ta del av en pedagogisk verksamhet av
hög kvalitet, där genusfrågor och modersmålsundervisning är självklarheter.
Vänsterpartiet menar att ett Huddinge, med ett mål om att uppnå successiv skatteminskning, inte är
förenligt med tillgodoseende av verksamheternas bästa, utan tvärtom ser till att svälta ut dessa.
Nedskärningar i verksamheterna innebär ofta svåra arbetsförhållanden för de anställda, begränsade
möjligheter för barn att ta del av kvalitativ pedagogisk verksamhet och dålig tillgång till god omsorg.
Vi är övertygade om att man måste satsa på barn, skola och omsorg redan idag för att minimera risken
för höga kostnader i framtiden. Det kräver att man är villig att lägga mer resurser för mer personal
inom förskola och skola, minskade barngrupper, riktade medel för ökad jämlikhet, på förebyggande
arbete och fler mötesplatser för unga.
Vi föreslår i vårt budgetförslag en skattehöjning om 10 öre per skattekrona som innebär en liten
förändring i våra medborgares plånböcker men det skapar mycket bättre förutsättningar för
verksamheterna att fungera tillfredsställande och även kunna utvecklas. Vi tycker att det är viktigt att
alla medborgare i Huddinge får vara med och att forma, bygga upp och planera dagens, men även
kommande generationers tillgång till en bra välfärd där jämlikhet, jämställdhet och en hållbar och
medveten inställning till vår miljö är ledord.
Tillsammans gör vi skillnad!

Nujin Alacabek (V)
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Huddinges vision och mål
Visioner
Huddinge – en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län
Ett för ensidigt fokus på att bli just ”populär” kan ge incitament till att lägga för mycket kraft på att
bearbeta bilden av kommunen snarare än att stimulera verksamhetsutveckling, och det är vad vi vill
att kommunen ska läggas fokus på.
Huddinge kommun ska präglas av solidaritet, jämlikhet och rättvisa
Alla ska ha rätt till den utbildning, vård och omsorg som man har behov av. Ingen diskriminering ska
förekomma på grund av vare sig etnisk härkomst, ålder, kön eller sexuell läggning och kommunen ska
arbeta aktivt mot diskriminering och för mänskliga rättigheter.
Alla ska ha rätt till heltidsarbeten och de många kvinnor som har ofrivilliga timtjänster och deltider
inom äldreomsorgen och gruppbostäderna ska erbjudas heltid.
Alla som bor i Huddinge, också barnen, ska känna delaktighet i det som rör deras bostadsområden och
samhällsplaneringen i Huddinge.
Hållbart Huddinge år 2030
I vår vision för ett hållbart Huddinge år 2030 vill vi sätta människan före marknaden.
Vi vill se ett demokratiskt samhälle där var och en har makten över sitt liv, sin vardag och över
samhällets utveckling. Vi vill ha en välfärd utan vinstsyfte och vinstintresse. På det sättet garanteras
möjligheterna till delaktighet och insyn.
Vård, utbildning och omsorg ska inte säljas ut till bolag som driver verksamheten i vinstsyfte och i
vissa fall även ingår i stora riskkapitalkoncerner. Kvaliteten i välfärden är viktigare än en obegränsad
möjlighet att välja utövare.
Huddinge ska präglas av mångfald vad gäller profilboende inom äldreomsorgen och olika inriktningar
på pedagogiken i förskolan. Ett bra komplement till de kommunala utförarna kan vara privata utförare
med kommunal finansiering utan vinstsyfte samt socialt företagande och olika former av kooperativ.
Vi måste komma tillrätta med könsrelaterad lönediskriminering, både inom kommunens egna
verksamheter och i samhället i övrigt. Förkortad arbetstid, ökade möjligheter till
kompetensutveckling, jämställda löner och högre personaltäthet är exempel på åtgärder som kommer
att gynna både de som behöver kommunens tjänster och de som utför dem.
Ekologisk planering och hushållning även med mänskliga resurser, är nödvändigt för en långsiktigt
hållbar ekonomisk utveckling.
Barn och ungdomar ska ha möjlighet till kreativt skapande och andra fritidsaktiviteter utan att man
behöver betala höga avgifter för det och kulturen ska blomstra i alla kommundelar.
Särskilt uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2016-2017 att utvärdera Hållbart Huddinge 2030 med
hållbarhetsrapporten som underlag.
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Mål för Huddinge
Sex övergripande mål:
●

Bra att leva och bo

●

Utbildning med hög kvalitet

●

Fler i jobb

●

God omsorg för individen

●

Ekosystem i balans och fokus på klimatet

●

Jämlika villkor och jämställdhet

Bra att leva och bo
Delmål:
Ökat bostadsbyggande av hyresrätter med rimliga hyror
Förbättrad infrastruktur med tonvikt på cykel-gång och kollektivtrafik
Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola
Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden
Ökad delaktighet
Fler nöjda med bemötande vid kontakt med kommunen
Ett rikt natur, kultur- och fritidsutbud

Särskilt prioriterat 2017
Det är kommunen som i första hand ska driva offentlig finansierad verksamhet.
Detta borgar för att medborgarna kan ställa krav på verksamheten och att kvaliteten
upprätthålls. De investerade medlen kommer också medborgarna till godo och man riskerar
inte att vinstuttag prioriteras före verksamheten.

Ökat bostadsbyggande av hyresrätter med rimliga hyror
Det råder stor bostadsbrist i kommunen och efterfrågan är störst på hyresrätter. Trots detta har de
styrande i Huddinge tillåtit att över 1000 hyresrätter har kunnat omvandlas till bostadsrätter.
Under många år har över huvud taget inga eller ytterst få bostäder byggts. När bostadsproduktionen
nu satts igång är merparten villor och bostadsrätter. De hyresrätter som byggs har så höga hyror att
människor med låga inkomster inte har råd att hyra dem. Det ställs dessutom krav på så höga
inkomster att merparten av bostadssökande utestängs. Samtidigt finns det många människor som
saknar bostad och där sociala myndigheter får lägga ut stora summor för andrahands boenden och
hotelljourboenden. Ett mått för en rimlig hyra bör vara att den inte överstiger 30 procent av
inkomsten.
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Det är dags att ändra inriktning på bostadsbyggandet i Huddinge. Alla ansträngningar ska läggas på att
det i framtiden byggs hyresrätter med rimliga hyror. Kommunen ska se till att det skapas
förutsättningar för detta. Bostadsbyggandet ska inte överlåtas till marknadskrafterna utan villkor ska
sättas upp om t.ex. maxhyror. I första hand ska nyproduktionen ske i Huges regi. Avgifter för olika
slags anläggningar och förbättringar som rör mer än själva de nyproducerade bostäderna ska
kommunen stå för. Vidare bör man i större utsträckning än tidigare erbjuda byggbolagen tomträtt
istället för markköp.
Förbättrad infrastruktur med tonvikt på cykel och kollektivtrafik
Enligt Huddinge kommuns trafikstrategi ska gång- och cykeltrafiken vara utgångspunkten för all
planering med hänvisning till miljö- och klimatskäl. Därför ska man också prioritera utökad
kollektivtrafik i förhållande till stora motorvägsleder, som medför ökad bilism med
klimatförsämringar som följd. Förbifart Stockholm, som kommer att utgöra en barriär mellan Vårby
Gård och resten av kommunen, utgör inte någon förbättrad infrastruktursatsning. Däremot ska
kommunen aktivt verka för Spårväg Syd, nytt järnvägsspår och ett resecentrum i Flemingsberg liksom
för en miljö- och klimatanpassad Tvärförbindelse Södertörn.
Ökad delaktighet
Statistiken visar att det finns mycket att göra för att förbättra invånarnas förtroende för kommunen
och för att öka deras möjligheter till inflytande. De demokratiforum som tidigare fanns i de olika
kommundelarna har inte ersatts av några nya dialoger mellan politiker, tjänstemän och invånarna. Det
räcker inte med att utveckla kommunens webbsida och ha demokratidagarna en gång om året utan
arbetet med medborgardialog, delaktighet och demokrati måste ske kontinuerligt. Ett råd för fysisk
planering av samhällsbyggnadsfrågor kan inte heller ensamt ersätta tidigare dialogforum. Ett viktigt
instrument för att ta till vara medborgarnas idéer är en s.k. omvänd planprocess där medborgarna får
möjlighet att komma med förslag till hur bostadsområden kan förtätas och närmiljön utvecklas innan
detaljplaneförslag eller programstudier utarbetas.
Särskilt viktigt är det att ungdomarna får möjlighet och känner sig delaktiga i skolan, bostadsområdet
och samhällsplaneringen. Även yngre barns röster bör höras i den demokratiska processen genom
t.ex. barnhearings. I områden där valdeltagandet är väldigt lågt bör kommunen fundera särskilt på hur
man bättre kan verka för att fler ska känna sig delaktiga och är del av demokratiska beslutsprocesser i
kommunen.
Ett rikt natur, kultur- och fritidsutbud
Kultur och fritidsutbudet i kommunen är inte till för alla. Många föräldrar har inte ekonomisk
möjlighet att t.ex. bekosta barnens deltagande i kultur- och idrottsaktiviteter. Därför bör avgifterna i
Kulturskolan och i andra aktiviteter hållas på låg nivå eller vara gratis. Utbudet ska också vara så
varierat att så många som möjligt får sina intressen tillgodosedda. Man ska sträva efter att fördela
resurserna jämt mellan könen.
Människor som har ett annat språk som modersmål ska lätt kunna ta del av ett rikt kultur- och
fritidsutbud t ex genom filmvisningar på andra språk.
Ett rikt kulturliv är en viktig beståndsdel i människors närmiljö. Resurser bör anslås till kulturen i lika
stor utsträckning som de som läggs på idrottsaktiviteter. Det behövs också större satsningar på ideella
kulturföreningar som motvikt till de kommersiella krafterna.
Huddinge kommun har stora naturskyddsområden. För att ge jämlika möjligheter för alla invånare att
delta i friluftslivet behövs en bättre tillgänglighet till naturområdena. Exempel på detta kan vara
förbättrad kollektivtrafik och organiserade bussutflykter.
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Utbildning med hög kvalitet
Delmål
Ökad likvärdighet för en jämn och hög kvalitet i våra skolor
Jämställdhet för mindre könsbundna val
Stärk den pedagogiska verksamheten i förskolorna
Alla barn erbjuds förskoleplats nära hemmet
Mindre barngrupper
Etablera goda kostvanor i förskolan och skolan
Satsa på lärare, förskollärare och fritidspedagoger
Satsa på modersmåls-och genuspedagogik
Satsa på förbättrade kunskapsresultat för fler
Fler behöriga till gymnasium
Fler behöriga till högskola
Fler nöjda med förskola och skola
Ökad likvärdighet
Ökad likvärdighet för en jämn och hög kvalitet i våra skolor Skolan är idag alltför ojämlik när det
gäller genus, klass och etnicitet. Ojämlikheten har ökat under de senaste åren, en utveckling som bara
fortsätter. Marknadsanpassningen av skolan leder till att kommunen måste ta större ansvar för att öka
likvärdigheten. För att skolans viktiga kompensatoriska uppdrag inte ska stanna vid en ambition på
papperet, krävs att kommunen har en resurstilldelning som tillräckligt mycket tar hänsyn till barns och
elevers socioekonomiska situation. I nuläget finns det skolor i Huddinge där en klar majoritet av
eleverna inte når målen i årskurs nio samtidigt som det finns skolor där samtliga elever når målen.
Detta innebär att kommunen bryter skolverkets krav på likvärdighet. Även inom de enskilda skolorna
spretar resultaten mycket och stödåtgärder behöver sättas in på alla nivåer. Ytterligare en åtgärd för att
öka jämlikheten och måluppfyllelsen är att satsa på modersmålsundervisning. Det är viktigt att barn
med utländsk bakgrund redan när de är små får hjälp med sin språkutveckling. Här blir det särskilt
viktigt för kommunen att rekrytera kompetent personal i svenska som andraspråk.
Förbättrade kunskapsresultat för fler
Vi vill att skolan ska lära alla elever att bli kritiskt granskande, kunna arbeta självständigt, samarbeta
med andra och att utveckla det som kallas entreprenöriellt lärande. Detta innebär att utveckla och
stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Detta ska
inte förväxlas med den mer begränsade termen entreprenörskap som endast syftar till att starta och
driva företag. Entreprenöriellt lärande syftar snarare till möjliggöra alla elevers självständiga
utveckling.
Jämställdhet för mindre könsbundna val
Skolans kompensatoriska uppdrag innefattar att ge alla elever likvärdiga förutsättningar oberoende av
kön. För att bryta invanda könsmönster krävs bland annat ett aktivt arbete med genuspedagogik på
alla nivåer inom skolan. Studievägledarna har där också en viktig roll vid studie- och yrkesval. De
måste ha utrymme för att ge eleverna information och få möjligheter till kompetenshöjning inom detta
område. Det är stor efterfrågan på tekniker på arbetsmarknaden och karriärmöjligheterna är stora.
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Trots detta lockar de tekniska inriktningarna få flickor på gymnasierna. Senaste exempelet är Östra
gymnasiets, som är en nystartad utbildning, trots det fortsätter de stereotypa valen. Det behövs
åtgärder för att komma tillrätta med detta.
Satsa på lärare, förskollärare, modersmåls- genus- och fritidspedagoger
All forskning pekar mot att professionella pedagoger är den viktigaste faktorn för barn och ungas
lärande och utveckling inom skolan och förskolan. Skickliga pedagoger kan lyfta skolan och
förskolan, men dessa måste ges rimliga förutsättningar. Förskolan och skolan i kommunen ska vara en
attraktiv arbetsplats som lockar till sig de bästa pedagogerna. Idag råder det stor brist på såväl
förskollärare som lärare och fritidspedagoger. Huddinge ligger betydligt högre än riksgenomsnittet
vad gäller antalet barn per förskolelärare och andelen utbildade förskolelärare i personalgrupperna är
lägre i de kommundelar där behoven är större. Inom skolan börjar lärarbristen alltmer märkas och
fritidshemmen har alltför stora grupper och för få pedagoger. Det behövs nu stora insatser för att
rekrytera inom dessa bristyrken där även andra kommuner försöker fylla sina vakanser.
Vänsterpartiet vill göra Huddinge till en attraktiv skolkommun att jobba i genom att skapa goda
villkor för lärare och konkurrenskraftiga löner. Med den besparing på skolan och förskolan som vi ser
i sexpartikoalitionens budget har vi svårt att förstå hur detta ska kunna förverkligas om den går
igenom. I en tid då konkurrensen om de skickligaste pedagogerna ökar, och lönerna stiger snabbt,
kommer Huddinge kommun med en borgerlig skolpolitik få oerhört svårt att behålla duktiga
medarbetare samt rekrytera ny skicklig personal. Därför föreslår vi en ordentlig uppräkning för
kostnader för bl.a. .personalkostnader.
Vad som krävs är inte nedskärningar utan satsningar, inte endast på löner utan också på goda
arbetsvillkor för de anställda. Arbetet med en pedagogisk plattform och olika webbaserade verktyg för
lärare ser vi som bra ansatser som måste få möjlighet att utvecklas. Lärares engagemang, delaktighet
och kompetens behövs för en framgångsrik förskola och skola, men detta ställer också krav på
kommunen som en attraktiv arbetsgivare. För att skolan ska utvecklas behöver lärare och
förskolepedagoger ha tid för planering, efterarbete och reflektion.
Skolan behöver också tillföras fler yrkeskategorier så att inte alla uppgifter faller på lärarna. Vissa
uppgifter såsom administrativa och sociala frågor, skulle kunna utföras av andra yrkeskategorier. Det
är allvarligt att så många lärare idag känner sig pressade av en alltför hög arbetsbelastning. Kraven på
lärare har ökat under senare år och har nu nått en nivå där det krävs förändring. Ökad detaljstyrning
av skolan har också medfört att lärare känner sig mindre fria att utveckla sin undervisning. Det kan
minska lusten och glädjen i det pedagogiska arbetet, något vi vet är grunden i den goda skolan.
Satsningar på modersmåls- och genuspedagoger är väldig viktig för att bättre kunna uppnå jämlika
villkor och jämställdhet, men kan även vara avgörande för utvecklingen av den egna identiteten för
många barn redan i förskolan.
Stärk den pedagogiska verksamheten i förskolorna
Det råder stor brist på förskolelärare i vår kommun. Huddinge ligger högre än riksgenomsnittet vad
det gäller antalet barn per förskolelärare. Här behövs göras stora insatser för att öka antalet
förskolelärare och andra pedagoger. Det är också viktigt att antalet manliga pedagoger i förskolan
ökar. Genuspedagogiken ska vara levande i varje förskola och stöd ska utgå centralt för detta arbete.
Det är viktigt att förskolan stödjer barnens språkliga utveckling oavsett modersmål så tidigt som
möjligt. Med ett bra stöd för barns kunskapsutveckling under förskoleåldern, kan man minska de
sociala skillnaderna i språkutvecklingen inför skolstarten. Stöd i modersmål och svenska språket ska
öka och vara en integrerad del av förskolans verksamhet.
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Det är viktigt att barn med funktionsnedsättningar uppmärksammas i tid och får det stöd de behöver i
förskolan. Även andra barn i behov av särskilt stöd ska på ett tidigt stadium erbjudas stöd, för att
motverka negativa konsekvenser senare i skolan och i livet. Det bör finnas en central funktion som
erbjuder förskolorna de resurser de behöver för att ge barnen stöd. Jämsides med detta ska det, vid
behov, finnas möjligheter för barnen att få tillgång till resursenheter med specialpedagogiska
kunskaper, som till exempel språkskola för barn med tal- och språksvårigheter. Satsningar på
modersmålspedagoger i förskolan är också väldig viktig för att kunna uppnå en ökad jämlikhet och är
en avgörande faktor när det gäller utvecklingen av den egna identiteten för många barn som del av ett
mångkulturellt samhälle.
Alla barn erbjuds förskoleplats nära hemmet
Det borde vara självklart att alla barn ska erbjudas förskoleplats så när hemmet som möjligt, men så
ser det inte ut i Huddinge idag. Det blir orimligt när föräldrar utan bil, som i större utsträckning är
kvinnor, ska ta sig till en förskola i en helt annan kommundel i rusningstrafik. De som har bil väljer
förstås att ta den och det leder till onödig bilism, vilket påverkar klimatet negativt.
Etablera goda kostvanor i skolan och förskolan
Det är viktigt ur såväl folkhälsoperspektiv som klimat- och miljöperspektiv, att barnen i skolan får bra
mat och kostvanor. Därför bör all mat lagas från grunden. En dag i veckan ska vara vegetarisk.
Råvarorna bör i första hand komma från närområdet och grönsaker och frukt vara säsongsanpassade.
Det kött som köps in ska komma från djur som har behandlats väl. Här finns mer arbete att göra för
att ställa om till en mer hållbar utveckling. En förutsättning är att alla skolor och förskolor har
tillagningskök, och att kökspersonalen ges möjlighet till vidareutbildning.

Fler i jobb
Delmål
Fler arbetstillfällen
Fler och växande företag
Färre försörjningsstödstagare
Fler arbetstillfällen
Arbete är det viktigaste verktyget för delaktighet i samhället och ger människor möjlighet till sin egen
försörjning, arbetsgemenskap och att forma den egna vardagen, men ger även sociala och språk
kompetenser samt integrerar människor i samhället.
En av grunderna för att uppnå målet om ett jämlikt Huddinge handlar om att få fler människor i arbete
och kräver att fler arbetstillfällen skapas. I ett jämställt samhälle är det avgörande att kvinnor kan leva
på sin lön utan att vara ekonomiskt beroende av någon annan. Därför ska heltidsanställningar erbjudas
till de som vill arbeta mer. Ofrivilliga deltids- och timanställningar ska alltså motverkas, i synnerhet
på kvinnodominerade arbetsplatser. Deltidsarbetet är den enskilt största anledningen till att kvinnor
har lägre inkomster än män. Detta cementerar könsorättvisorna och därför vill Vänsterpartiet att heltid
ska vara en rättighet och deltid en möjlighet.
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Det också viktigt att det tillförs ökade resurser i form av högre personalbemanning inom förskola,
skola samt vård och omsorg, där behoven idag är mycket stora.
Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde verka för insatser som bidrar till ökad sysselsättning
och minskad arbetslöshet.
Allt för många Huddingebor är arbetslösa och många står långt från arbetsmarknaden, särskilt i
Vårby, Flemingsberg och västra Skogås. I områden som Flemingsberg och Vårby har över hälften av
de arbetslösa ingen ersättning från a-kassan.
En stor grupp unga står helt utanför såväl arbete som studier och har lång väg att gå för att nå dit. Det
är en förödande start på vuxenlivet och en stor förlust för samhället om dessa unga tappas bort. Här
måste större insatser till för att kunna fånga upp dem och ge dem möjligheter att hitta en väg för att
kunna nå egen försörjning.
Fler och växande företag
Privata intressen ska inte ta över skattefinansierad verksamhet inom vård, skola och omsorg. Särskilt
inte de bolag som sätter vinsten före kvalitet och bra arbetsvillkor för de anställda. För oss är det en
självklarhet att vården och omsorgen ska ha som sin främsta uppgift att se till barnens, de äldres och
de sjukas bästa genom att återinvestera vinsten i verksamheten.
Vi ser inget egenvärde i att antalet företag ökar men det är viktigt underlätta för dem att etablera sig i
Huddinge, då det genererar fler arbetstillfällen i kommunen. Dock är vi mot en aktiv
konkurrensprövning mellan företagen. Konkurrensutsättning gör att företagen har vinstintresset som
viktigaste syftet och ser sällan till de anställdas bästa.
Det tidigare samarbetet med högskolan/universitetet och näringslivet bör återupptas. Det är också
viktigt att samverkan mellan olika program på gymnasierna, högskolan och näringslivet utvecklas.
Färre försörjningsstödstagare
Många försörjningsstödstagare riskerar att åka ur trygghetssystemen efter att ha varit arbetslösa eller
sjukskrivna länge och får svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Det är viktigt att människor
som står utanför arbetsmarknaden erbjuds stöd och hjälp med att få tillträde till arbetslivet igen och
ges möjlighet att försörja sig själva. Ibland kan vägen till arbete vara lång, då konkurrensen om
tjänsterna ofta är stora och människor som saknar utbildning, en gedigen arbetslivserfarenhet och med
utländsk bakgrund får en mycket svårare väg till ett arbete. Detta är något som kan måste ta på ett
stort allvar och arbetet med diskriminering på arbetsmarknaden måste motarbetas. Alla människor
som vill och kan ska kunna erbjudas ett arbete och ges möjligheter till självförsörjning.
Idag bedrivs en väldigt sparsam verksamhet, arbetslag läggs ned och vakanser ersätts inte. Istället har
man startat samtalsgrupper där man berättar för deltagarna hur det kan vara att arbeta.
Det är viktigt att snabbt fånga upp ungdomar som inte studerar eller arbetar för att ge stöd och
motivation till fortsatta studier eller inslussning i arbetslivet. Feriepraktik under sommaren för
ungdomar i gymnasiet är betydelsefullt både ekonomiskt och som möjlighet att få prova på
arbetslivet. Det är viktigt med en rättvis och rimlig spridning av praktikplatserna mellan de olika
kommundelarna, så att så många unga som möjligt får ta del dessa.
De 100 Huddinge jobben är bra exempel på hur kommunen skulle kunna verka för att skapa
arbetstillfällen och vi ser fördelar i en utökad satsning som skulle innebära en längre varaktighet av
dessa jobb från sex månader till ett år.
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God omsorg för individen
Delmål:
Fler upplever god hälsa
Fler upplever god vård och omsorg
Bättre integrering och samverkan kring individer i behov av stöd
Förebyggande arbete
God omsorg för individen
Med stöd av valfrihetssystemet (LOV) har ett stort antal privata hemtjänstföretag godkänts som
utförare i kommunen. De står nu för över hälften av all hemtjänst. Den kommunala hemtjänsten har
trängts undan och personalen är hårt pressad och oroliga över att de inte hinner med att tillgodose de
äldres behov. En stor kontrollapparat har byggts upp för att säkerställa att de privata utförarna har
samma kvalitet som den kommunala.
Vi anser att kvaliteten och valfriheten istället bör höjas inom den kommunala äldreomsorgen.
Profilboenden som t.ex. Björnkulla där alla anställda talar finska bör utökas till andra språkområden.
HBT-certifiering bör införas inom hemtjänst och äldreboenden för att HBTQ-personer ska känna sig
trygga och bli bemötta på ett bra sätt.
Ytterligare resurser bör läggas på demensboenden där de anställda arbetar under väldigt pressade
förhållanden för att hinna med. Vi måste ha tillräckligt bemanning på våra äldreboenden och särskilt
på demensboendena. Där det även finns nationella riktlinjer för hur den ska bedrivas. För att öka
känslan av välbefinnande hos äldre ser kommunen positivt på en ökad kontakt med djur.
Anhörigvårdarna ska även få möjlighet till stödinsatser.
Fler upplever god hälsa, vård och omsorg
Det finns idag stora skillnader i livsvillkor mellan Huddinges invånare och skillnaderna i hälsa är
stora mellan kommunens olika områden. Särskilt kvinnor med låg utbildning är de stora förlorarna när
det gäller en god hälsa. Att utjämna skillnaderna i hälsa ska prioriteras. Bra matvanor, i kombination
med framförallt fysisk aktivitet, kan förebygga en rad hälsoproblem och även psykisk ohälsa.
Det är viktigt att man också uppmärksammar vilka effekter åtstramningar i verksamheternas budget
har för medarbetarnas hälsa. Den senaste delårsrapporten vittnade om att Huddinge kommun har en
hög sjukfrånvaro i jämförelse med andra kommuner. Extra oroande är att kvinnor är särskilt drabbade,
med sjukfrånvaro på hela 8.8 procent (5.3 % för män). Detta är ett område där kommunen måste ta
krafttag för att komma tillrätta med problemen. Det kan enbart göras genom att ge verksamheterna
tillräckliga resurser. Personalnedskärningar och dålig arbetsmiljö bränner ut personal, den
psykosociala ohälsan blir större, kroppsarbetet tyngre och stressen blir mer frekvent. Färre anställda
blir tvungna att hantera samma mängd arbete och inte alltför sällan går de på knäna då de tvingas
klara samma ärendehantering som om de vore fulltaliga. Detta gäller personal inom fler verksamheter,
både inom den kommunala och privata sektorn. Flera larm har kommit från anställda i Huddinge
kommun och dessa bör tas på stort allvar.
Bättre integrering och samverkan kring individer i behov av stöd
Människor som behöver stöd i form av t ex samhällsinformation för att komma in i arbetslivet, bör
erbjudas det tidigt för att undvika utanförskap och att man hamnar för långt ifrån arbetslivet. Alla
människor ska ges möjligheter till en bra integrering i samhället, kunna försörja sig själva och får
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känna sig delaktiga i samhället. Vänsterpartiet tycker att det är viktigt med en inkluderande politik
som välkomnar alla människor och har nolltolerans mot diskriminering och rasism. Inflytandet över
demokratins funktioner varierar kraftigt i kommunen. Vi har allt för många som inte deltar i allmänna
val. Därför behöver kommunen intensifiera sitt demokratistärkande arbete och även se över
alternativet att inrätta medborgarkontor på fler områden där behoven finns. Det bör åsyfta till att öka
medborgarinflytandet också utanför de parlamentariska församlingarna.
Unga kvinnor och män som riskerar att bli föremål för hedersrelaterat våld bör uppmärksammas
särskilt när det gäller samverkan kring individer i behov av stöd. Genom snabba insatser, bättre
kunskap, tydlig dialog mellan olika verksamheter och tidig identifiering av unga som drabbas kan
ytterligare insatser initieras.
Stödinsatser för unga tjejer som blir utsatta för grooming är också ett område där bra samverkan
mellan verksamheter och myndigheter måste fungera väl i syfte att hjälpa de som utsatts.
Alla invånare ska vara säkra på att få en god omsorg. Socialnämnden ska säkerställa hållbara
lösningar för att upprätthålla rättssäkerheten för barn och familjer särskilt mot bakgrund av att antalet
ärenden inom individ- och familjeomsorgens barnenhet konstant ökar och personalomsättningen är
mycket hög. Socialnämnden får i uppdrag att göra insatser för att kunna behålla och rekrytera
yrkeserfarna socialsekreterare.
Förebyggande arbete
Det är ytterst viktigt att barn och ungdomar i behov av särskilt stöd uppmärksammas tidigt. Det är
också angeläget att det finns bra mötesplatser för alla unga. Mötesplatserna har en viktig uppgift att
fylla när det gäller samverkan mellan ungdomar och vuxna. Att erbjuda verksamhet och aktivitet är ett
viktigt inslag i det förebyggande arbetet och många fallgropar kan undvikas. På mötesplatserna kan
vuxenkontakt erbjudas till unga som kanske inte kan får det hemifrån. Ungdomar i riskzonen kan
upptäckas i tid och man förhindrar tidigt att man misslyckas i skolan, blir utan arbete eller, till och
med fastnar i droger och kriminalitet eller psykisk ohälsa. Samverkan mellan olika verksamheter för
att hitta rätt åtgärder är viktigt och den måste ligga på rätt nivå med sikte på den enskilda individen.
Det är tveksamt om de medel som står till Samkrafts förfogande är tillräckliga för alla de
förebyggande åtgärder som behövs. Särskilt som vissa av de projekt som har varit aktuella inom
Samkraft ska implementeras i de olika verksamheterna. Vi har tidigare föreslagit att det ska inrättas en
social investeringsfond där man anslår viss del av kommunens överskott till förebyggande åtgärder.
Detta görs i en rad kommuner i Sverige. Genom en sådan satsning kan man hjälpa de enskilda
individerna tidigt och sparar i slutändan åtskilliga miljoner i form av uteblivna kostnader för vård,
anstaltsvistelser och försörjningsstöd. Kommunen ska inom ramen för den ordinarie verksamheten
erbjuda stöd till avhoppare och livsstilskriminella.
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Ekosystem i balans och fokus på klimatet
Delmål
Minska klimatpåverkan och luftföroreningar
Miljö- och klimatanpassade inköp
God vattenstatus i sjöar och vattendrag
Bibehållen biologisk mångfald och bevarad grönstruktur
Förbättrad miljötillsyn
Minska klimatpåverkan och luftföroreningar
Vi vill att Huddinge ska bli en föregångskommun vad gäller klimatsatsningar, energieffektivt
byggande och lokal förnybar energiförsörjning. Många bostäder i miljonprogramsområdena står inför
stora renoveringsbehov och potentialen för energieffektivisering är stor. All nyproduktion av bostäder
bör vara klimatsmart; lågenergi- eller passivhus och ha miljöanpassat byggmaterial.
Kollektivtrafiken är en del av den grundläggande samhällsservicen, precis som vård, omsorg och
skola. Kvinnor, ungdomar, äldre, funktionshindrade och låginkomsttagare är de som använder
kollektivtrafiken mest. Utsläpp från motorfordon är en faktor som starkt ökar växthuseffekten. Resor i
kollektivtrafik är mer miljövänliga, trafiksäkra och jämlika än enskilda resor och därför bör
privatbilismen minska. Att bygga Förbifart Stockholm är varken modernt, rationellt eller hållbart. Vi
vill istället bygga fler spår, införa fler busslinjer och göra smärre och miljöklassade justeringar på
befintliga vägsträckor. Det skulle minska klimatpåverkan och utsläpp av luftföroreningar med bättre
hälsa som följd. Det skulle vara en lösning som är både socialt och ekologiskt hållbar.
Cykling minskar miljö- och klimatpåverkan, förbättrar hälsan och ökar trafiksäkerheten. Tillgången
till cykelparkeringar måste vara god och det måste bli enklare och smidigare att ta med sig cykeln på
tåget.
Klimatkampanj för Huddinges medborgare
Det är viktigt att medborgarna i Huddinge är medvetna om att man kan minska klimat- och
miljöförstörelsen genom enskilda val. Därför vill vi att kommunen genomför en klimatkampanj för att
informera och vägleda våra medborgare i hur var och en kan bidra till att hejda klimatförändringarna.
Kampanjen bör drivas inom de kommunala förvaltningarna, verksamheterna och bolagen och vända
sig både till de anställda och till allmänheten. Samarbetspartner kan vara föreningsliv, näringsliv och
berörda myndigheter.
Miljö- och klimatanpassade inköp
Det är bra att andelen ekologiska livsmedel i de kommunala verksamheterna ökar då vi vet att maten
står för nästan en tredjedel av klimatutsläppen. Det är i synnerhet den animaliska kosten som leder till
stor klimatbelastning. Vi vill därför verka för en minskad köttkonsumtion och att en vegetarisk dag i
veckan införs på alla kommunala institutioner.
God vattenstatus i sjöar och vattendrag
Trehörningen är Huddinges näringsrikaste och mest övergödda sjö. Den är också den näringsrikaste
sjön inom Tyresåns sjösystem och påverkar därmed vattendrag och sjöar nedströms, bland andra
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Ågestasjön, Magelungen och Drevviken. Trehörningens näringshalter behöver mer än halveras! Det är
ett arbete som vi absolut måste prioritera.
Bibehållen mångfald och bevarad grönstruktur
Förtätningen av bostäder och annan bebyggelse får inte ske på bekostnad av de boendes livsmiljö.
Man behöver bevara grönska mellan husen och öppna upp mot större gröna miljöer. Det är också
viktigt det finns kvar naturmark runt skolor och förskolor för såväl undervisning som lek för barnen.
Bostadsbebyggelse genom förtätning försvåras av att mark även måste reserveras för
parkeringsplatser. En ökad biltrafik i bostadsområdena medför även sämre miljö för de boende och
ökad irritation över förtätningen. Det är bra att man nu ser över parkeringstalen framför allt när det är
fråga om flerbostadshus i kollektivnära områden och även när det gäller ungdomsbostäder.
Förbättrad miljötillsyn
Huddinge kommun består till en tredjedel av skyddade naturområden. Dessa ska förbli tillgängliga för
alla för friluftsliv och rekreation, utan privata eller ekonomiska intressen. Det är viktigt att tillsynen
av våra naturreservat tilldelas tillräckliga resurser. Tidigare s.k. miljöskandaler med upptäckter av
föroreningar i naturen visar att mer medel bör anslås till tillsynen av industriella verksamheter. Det
förekommer att hemlösa personer slår läger i naturreservaten eller i dess gränstrakter och det sker
nedskräpning och otillåten avverkning av träd. Vi anser att det bör finnas riktlinjer för hur man i de
fallen ska agera och hur man ska samarbeta mellan förvaltningarna för att hjälpa dem som slagit läger
i naturen samtidigt som man ska se till att förhindra miljöförstörelse.

Jämlika villkor och jämställdhet
Delmål
Ökad jämställdhet
Jämlika villkor
Ökad jämställdhet och jämlika villkor
Det finns stora skillnader i Huddinge i fråga om ohälsa, arbete och inkomster mellan kommundelarna.
Det skiljer sig också åt mellan kommundelarna ifråga om man känner sig delaktig och trygg. För att
utjämna skillnaderna mellan kommundelarna behövs det därför utvecklingsplaner för nya bostäder,
arbetstillfällen, mötesplatser och trygghetsskapande åtgärder. En viktig uppgift för kommunen är
också att öka resurserna i de mest eftersatta områdena. Barn och ungdomar måste ha lika möjlighet till
fritidssysselsättningar som t.ex. tillgång till Kulturskolan.
Andelen invånare som har känt sig utsatt för diskriminering och särskilt då personer med
funktionsnedsättning har ökat. Det behövs därför ett aktivt arbete mot diskriminering och för ökad
delaktighet i hela kommunen. Detta är en förutsättning för ökad jämlikhet.
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter att använda sig av kommunens bistånd
och service. Könsbaserad statistik är ett bra verktyg att mäta hur det är med jämställdheten. Tyvärr
finns detta inte alltid framtaget. Där det finns framgår det att det finns skillnader mellan hur
resurserna till män och kvinnor är fördelade. Ett exempel är att en betydligt större andel pojkar än
flickor ingår i bidragsberättigade idrottsföreningar. Jämställdhetsintegreringen måste därför
intensifieras och möjligheterna för flickorna att utöva sina fritidsintressen utökas.
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Jämsides med detta måste arbetet med att motverka diskriminering av personer med annan sexuell
läggning och personer med funktionsnedsättning fortsätta. HBT-certifieringen av våra verksamheter är
en bra metod som ska utvecklas. Särskilt viktigt är det att ungdomar har möjlighet att hitta ett forum
som passar alla.
I förskolan och skolan ska det genuspedagogiska förhållningssättet genomsyra all verksamhet. Det är
särskilt viktigt att flickor och pojkar inte bedöms efter gamla invanda könsmönster utan istället som
individer som ska få utvecklas enligt sina egna möjligheter och intressen.
Kvinnofridsarbetet med stöd och hjälp till utsatta kvinnor och unga tjejer samt behandlingsgrupper för
män är fortsatt viktiga insatser. Detta arbete ska utvecklas med handlingsplaner och information till
allmänheten för att motverka mäns våld och förföljelse av kvinnor som de lever med eller har levt
med i nära relationer. Kommunen ska även arbeta aktivt tillsammans med andra aktörer för att
uppmärksamma och stödja offren när det gäller människohandel och prostitution samt hedersrelaterat
våld och förtryck.

Strategiska mål
Attraktiv arbetsgivare
Delmål
Engagerade och professionella medarbetare
Engagerade och professionella chefer
Goda förutsättningar
Avskaffa ofrivilliga deltider och timanställningar
Attraktiv arbetsgivare
Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Detta innebär bl.a. att det ska råda jämställdhet
mellan könen. Många kvinnor inom omsorgen har inte möjlighet att arbeta heltid eller arbetar under
mycket otrygga arbetsförhållanden. På grund av det har de som är ensamstående svårt att leva på sin
lön. Detta är i grunden en jämställdhetsfråga. Vi anser att man omedelbart ska göra en inventering och
erbjuda alla heltider och trygga anställningsvillkor.
Engagerade och professionella medarbetare och chefer
En förutsättning för medarbetarnas engagemang är att de hinner och orkar lyfta blicken från de
dagliga arbetsuppgifterna. Det är också viktigt att strukturen och ledningen på arbetsplatsen är sådan
att medarbetarna tillåts vara delaktiga och säga ifrån om man t.ex. upptäcker oegentligheter. Tyvärr
fortsätter sjukskrivningarna att öka och det är i många fall fråga om arbetsrelaterad utmattning.
Vänsterpartiet anser att detta tyder på att besparingar och effektivitetshöjande åtgärder på vissa håll
gått för långt och att man bör vara lyhörd för personalens åsikter. Detta gäller t.ex. äldreomsorgen där
resurser kommer tillföras verksamheterna som en följd av vårändringsbudgeten och vårpropositionen
2015.
Det är också viktigt att vi ser till att de anställda i upphandlade företag har bra arbets- och lönevillkor.
Därför ska vi ställa som villkor vid upphandlingar att företaget har tecknat kollektivavtal. Förbud mot
svartarbete ska också vara ett kontraktsvillkor.
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Goda förutsättningar
Vi har en könssegregerad arbetsmarknad och det avspeglas förstås inom kommunens verksamheter.
Detta innebär att män och kvinnor i stor utsträckning har olika yrken och positioner. Lönerna ligger
även på olika nivåer vad gäller s.k. kvinno- och mansyrkesområden. Genom en aktiv lönebildning
med jämställdhetsinriktning kan kommen bidra till att minska dessa skillnader.
Avskaffa ofrivilliga deltider och timanställningar
I de flesta kommuner har det under lång tid funnits många anställda som arbetar deltid. För vissa
beror det på att de vill göra det, men för många är det inte ett eget val. Det är främst på
kvinnodominerade arbetsställen som ofrivilliga deltider förekommer.
Det är förstås svårt att försörja sig själv och en familj på en deltidslön samtidigt som den framtida
pensionen riskerar att bli mycket låg. Därför är det mycket angeläget att heltidsanställningar blir
normen på arbetsmarknaden i allmänhet.
Regeringen har gjort klart att den vill att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadens parter inom kommun- och landstingssektorn förväntas också lägga in det som
norm i de centrala kollektivavtalen. Krav på heltid bör också ställas i offentliga upphandlingar.
Sund ekonomi
Det är viktigt att vi har en stark ekonomi och att vi har en strategi för långsiktig finansiering så att vi
kan utveckla välfärden. Skatteprognoserna pekar mot en stabil tillväxt för den kommunala ekonomin
även om Huddinge får en viss försämring under de kommande åren. Det finns dock inte anledning till
den åtstramning som koalitionen förespråkar. Pengarna till de skattefinansierade verksamheterna ska
användas på ett omsorgsfullt sätt och eventuella överskott ska gå tillbaka till verksamheterna och inte
betalas ut i vinster till privata ägare. Prioriteringar ska göras så att satsningar kan göras där de största
behoven finns som t.ex. till skolor där resultaten ligger på låg nivå. Det är viktigt att kostnaderna för
kommunens lokaler hålls på en rimlig nivå och att det finns en ordning som gör det möjligt att
tillämpa en princip om självkostnad. Däremot finns det för närvarande utan tillräckligt underlag ingen
anledning att laborera med annat ägande av lokalerna än vad som nu är fallet.
Det finns stor risk med att införa ett skuldtak för att minska behovet av nya lån. Detta skulle innebära
att Huge inte längre kan bygga bostäder och att bostäder och lokaler måste säljas ut till privata aktörer
till men för både kvaliteten och den goda omsorgen om medborgarna. Vidare kan det inte uteslutas att
hyra av lokaler av privata aktörer som ska bygga och äga dem kommer att bli ännu högre för
kommunen än de nuvarande lokalkostnaderna.

Särskilt prioriterat 2017
Skattesatsen ska fastställas till 19:97 per skattekrona. Nämndernas budgetar ska
uppräknas för att kompensera för löner och priser samt för att fylla alla de behov
som finns i verksamheterna.
Kommunen ska arbeta för att nå ett årligt resultat om 1 procent.
Av stor vikt är att människor har en egen försörjning. På så sätt kommer skatteintäkterna att på sikt
öka. För att öka möjligheten till det och förhindra kostnader för försörjningsstöd och förebygga
kriminalitet och missbruk är det viktigt att resurser i god tid anslås till en likvärdig skola,
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arbetsmarknadsåtgärder och stöd till unga i riskzonen. Den nuvarande regeringen har med stöd av och
i flera fall på initiativ av Vänsterpartiet anslagit pengar till kommunerna i form av riktade statsbidrag.
Utöver detta behövs emellertid nämndernas budgetar uppräknas för att kompensera för löner och
priser samt för att fylla alla de behov som finns i verksamheterna. Skattesatsen ska fastställas till
19.97 kr. Vidare bör hälften av det statsbidrag på 57.7 mnkr för 2017 som går till Huddinge för
anställda i välfärden gå direkt till verksamheterna där de behövs mest personal.
På grund av skattehöjningen och minskade politikerarvoden till 2010 års nivå kan särskilda medel
anslås till nämnder där det behövs förstärkningar för att kommunen ska kunna nå ett steg mot ökad
jämlikhet och jämställdhet. Det gäller förskolan där barngrupperna behöver minskas och tillföras
särskilt kompetent personal. Det gäller även socialnämnden där det behövs förebyggande åtgärder för
att motverka att människor slås ut och ungdomar hamnar snett. Det gäller äldreomsorgen där många
kvinnor fortfarande har ofrivilliga deltider och timanställningar samtidigt som det behövs mer
personal för att klara verksamheten. Det gäller kultur och fritidsnämnden som bör satsa på lägre
avgifter till kulturskolan, gratis fritidsaktiviteter till barn och ungdomar samt fler mötesplatser för lite
äldre ungdomar.
Systematisk kvalitetsutveckling
Huddinge är en snabbt växande kommun; det blir både fler invånare och fler som jobbar i någon av
kommunens verksamheter. Detta utmanar den kommunala organisationen och ett ständigt fokus på
kvalité och effektivitet är en självklarhet. Vi önskar en genomlysning av flera processer, bl.a. vill vi
granska hur den framtida utvecklingen på IT-området kommer att påverka arbetsformer och
organisation. Vi vill även granska avvägningen mellan användande av konsulter kontra fast anställd
personal påverkar den långsiktiga effektiviteten.
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Ekonomiplan 2017–2019
Skattesats (24,1 mnkr)
Vårt budgetförslag är beräknat utifrån en kommunal skattesats på 19:97 kr per skattekrona.
Besparingar (10 mnkr)
Sänkning av de fasta politikerarvodena – 3 mnkr
Besparing KS konsultarvoden – 7 mnkr
Uppräkningar (12,5 mnkr) (utöver koalitionens)
Uppräkning gällande priser och löner för nämnderna med 12,5 mnkr, ska inte läggas i medelreserven.
Lärarlönelyftet (25 mnkr statsbidrag)
Politiska prioriteringar (84,4 mnkr mer än i koalitionens förslag till
nämnderna)
Kommunstyrelsen
tilldelas 4 mnkr för ytterligare stärkning av samhällsbyggnadsprocessen och för resurser inom
fastighet och lokalförsörjning. (Samma som koalitionen)
Kommunstyrelsen
tilldelas 1 mnkr för att anordna en klimatinformation tillsammans med föreningslivet. (Utöver
koalitionen).
Förskolenämnden
tilldelas 13,5 mnkr mer i uppräkning och 10 mnkr för mindre barngrupper, rätt för alla barn till
30 timmar i förskolan, specialpedagoger och modersmålsundervisning. (Utöver koalitionen).
Grundskolenämnden
tilldelas 24,9 mnkr mer i uppräkning och 5 mnkr för kvalitetshöjning i skolbarnomsorgen samt
utökat stöd till modersmålsundervisning. (Utöver koalitionen).
Gymnasienämnden
tilldelas 2,3 mnkr mer i uppräkning, 2,85 mnkr mer för fler sommarjobb mm och 2 mnkr för
stöd till ungdomar med särskilda behov och fler feriepraktikplatser. (Utöver koalitionen).
Socialnämnden
tilldelas 8,5 mnkr mer i uppräkning och 7 mnkr för arbetsmarknadsinsatser, för förebyggande
insatser genom t.ex. fler fältsekreterare, för att säkerställa rättssäkerheten vid ärendehantering
avseende barn- och familjeärenden. (Utöver koalitionen).
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Äldreomsorgsnämnden
tilldelas 10,8 mnkr mer i uppräkning och 6 mnkr för fler tjänster, ta bort ofrivilliga deltider, att
höja kvaliteten inom demensboenden. (Utöver koalitionen).
Kultur- och fritidsnämnden
tilldelas 5 mnkr för sänkning av deltagaravgifter i Kulturskolan, samverkan mellan kulturskolan och
skolan, gratis aktiviteter till barn och ungdomar i de olika kommundelarna samt mötesplats för
ungdomar. (Utöver koalitionen).
Natur- och byggnadsnämnden
tilldelas 1,5 mnkr utökning för investeringsutrymme gator och vägar (avskrivningar för
avskrivningar).

Mål och budget 2017
Vänsterpartiets förslag jämfört koalitionens
förslag
2017

2018

2019

Resultat i förslag till Mål och budget 2017, inkl. 25 mnkr i
Lärarlönelyft

111,1

117,1

125,3

Skatt 19,97

10 öre

24,1

25,1

26,2

Kommunstyrelsen

Fasta politikerarvoden 2010 års nivå

3,0

3,0

3,0

Kommunstyrelsen

Lägre konsultkostnader

7,0

7,0

7,0

Medelreserv

Politisk prioritering
Mindre statsbidrag i reserv

12,5

12,5

12,5

Förskolenämnden

Politisk prioritering

2,00%

-13,5

-13,5

-13,5

Grundskolenämnden

Politisk prioritering

2,00%

-24,9

-24,9

-24,9

Gymnasienämnden

Politisk prioritering

1,00%

-2,3

-2,3

-2,3

Socialnämnden

Politisk prioritering

1,50%

-8,5

-8,5

-8,5

Äldreomsorgsnämnden

Politisk prioritering

1,50%

-10,8

-10,8

-10,8

-60,0

-60,0

-60,0

-2,85

-2,85

-2,85

3,3

6,1

Summa

Gymnasienämnden

Politisk prioritering

Kommunstyrelsen

Minskad volym
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Jobb för
unga

Kommunstyrelsen

Politisk prioritering

-1,0

-1,0

-1,0

Förskolenämnden

Politisk prioritering

-10,0

-10,0

-10,0

Grundskolenämnden

Politisk prioritering

-5,0

-5,0

-5,0

Gymnasienämnden

Politisk prioritering

-2,0

-2,0

-2,0

Socialnämnden

Politisk prioritering

-7,0

-7,0

-7,0

Äldreomsorgsnämnden

Politisk prioritering

-6,0

-6,0

-6,0

Kultur- och fritidsnämnden

Politisk prioritering

-5,0

-5,0

-5,0

Högre uppräkning (1,09% 2018 och cirka 2,14% 2019)

0,0

-6,5

-15,7

Nytt resultat

58,8

62,6

65,5

Skatter, utjämning och
statsbidrag

5 689,8

5 955,6

6 263,7

Ekonomiskt mål % av skatt
mm

1,0%

1,1%

1,0%

Ekonomiplan 2017-2019
Budget

Plan

Plan

2017

2018

2019

−5 568,7

−5 814,5

−6 103,5

Exploatering

150,0

150,0

250,0

Avskrivningar

−121,5

−137,7

−153,9

−5 540,2

−5 802,2

−6 007,4

4 813,1

5 020,0

5 235,9

876,7

935,6

1 027,8

5 689,8

5 955,6

6 263,7

260,4

260,4

260,4

−201,2

−201,2

−201,2

208,8

212,6

315,5

58,8

62,6

65,5

1,03 %

1,05 %

1,05 %

Verksamheten

Verksamheten netto
Skatteintäkter
Kommunal utjämning
Skatt, utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Ekonomiskt mål
Ekonomiskt mål % av
skatt och utjämning
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Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll den 13 och 14 juni 2016, §

Protokollsanteckning
t ill Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 13 juni
2016

Ärende 21 : Gatukostnadsutred ning för Vidja etapp 1 och 2 inom
kommundelen Trångsund
Huddingepartiet driver frågan om att förändra det nu gällande
gatukostnadsreglementet.
Huddingepartiet anser att ägare till fastighet som är bebyggd med bostad och
har bygg lov när detaljplan antas av kommunfullmäktige inte ska erlägga
gatukostnader. Fastighetsägarna i nämnda områ de har hittills betalat sina gator
och vägar via vägföreningen s avgifter med mera till den gemensamma
utbyggnaden och underhåll .
Däremot anser vi att nybildade fastigh eter skall erlägga gatukostnader vid
nybyggnation.

~~

Huddingepartiet

J0
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Huddinge kommun
Komm unfullmäktige
2016-06-13

PROTOKOLLSANTECKNING

Ärende 22: Ramavtal mellan Huddinge kommun, NCC Boende
AB och Huge Fastigheter AB rörande exploateringsprojektet
s jödalsbacken
När Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna röstad e igen om en avsiktsförklaring
med innebörden at t Huge skulle sälj a mark inom exploateringsobjektet Sjödalsbacken
röstade vi nej. Vi menade att det är vikti gt att Huge inte frånhänder sig attraktiv mark där
det dessutom pågår arbet e för att få till bebyggelse. Efterfrågan på en hyreslägenhet i
Hud dinge är mycket stor och vi måste bli bättre på att ge Huge förutsättningar att möta det
behovet.
Vi är dessutom frågand e inför det som framgår av ärendet avseende hur fördelningen av
kostnaderna för allmänna an läggningar ser ut. l den del sådana kostnader direkt beror på de
ti llkommande bostäderna är det rim ligt att kostnaderna läggs på exploatören. l övrigt bör
huvudregeln vara att vi ska vara restri ktiva att lägga kostnader på projekten eftersom det
riskerar att driva upp boendekostnaderna. Det är ett sam hällsprob lem att nya bostäder har
mycket höga boendekostnader och vi måste göra vad vi kan för att medverka t ill en annan
ordning. l det aktue ll a ärendet framgår bland annat att bostadsprojektet ska vara med och
beta la för att omvand la sjöda lsparken ti ll en stadspark. Det är ett exemp el på en kostnad
som är mer av allmän karaktär och som rimligen inte borde be lasta de nya bostäderna.
Om kommunfu llmäkt ige i samband med beslutet om mål och budget för 2016 hade bifallit
vå rt förslag om att kommunen skulle ha ett nytt mål om att verka för att hålla nere
boen dekostn aderna i nyproduktion hade kanske det här avt alsförslaget sett annorlunda ut.
Vi beklaga r att Sverigedemokrat erna och de borge rliga partierna röstade ner det förslaget
då.

För Socia ld emokraterna

{~(07/7 _
Emil Högberg . -

-l

För Miljöpartiet

JftW~<,)q,,,e/L./
Marica Lindb lad

För Vänst erpartiet
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Huddinge kommun
Kommunfullm äktige
2016-06-13

FÖRSLAG

Ärende 23: Riktlinjer för exploateringsavtal
Förslag till beslut

1. Riktl injer för exp loat eringsavtal antas med nedanstående förändring.
2. Rikt linjer för exploateringsavtal ersätter, t illsammans med riktlinjer för
markanvisningar (KS-2016/946), riktlinjer för upplåtelse och försäljning av
kommunägd mark i Hud dinge.
Fet stil =t illägg
4 Kostnader och andra krav
4.1 Grun dläggande principer för fördelning av kostnader
Kommunen få r en ligt lag ta ut vissa kostnader i ett exploat eringsavtal, exempelvis för gator,
vägar och andra allmänna platser. Åtagandena ska vara nödvändiga för att genomföra
detaljplanen och ska st å i rimligt förhå llande t ill nyttan för byggherren och fastighetsägaren.
l exploateringsavtal regleras byggherrens och fastighetsägarens kostnadsansvar en ligt vad
som sägs nedan. Ansvaret ska st å i rimligt förhållande t ill dennes nytta av planen. l
bostadsprojekt ska kommunen mot sat svis inte ålägga exploatörerna att bekosta åtgärder
som inte beror direkt på projektet för att int e bidra t ill att driva upp boendekostnaderna.

Bakgrund
Vi sid an av det fö r låga bost adsbyggande generellt finns ett sä rski lt problem med att
boend ekostn aderna i nyproducerade bostäder är mycket höga. Det är ett stort
samhällsproblem eftersom många av de som efterfrågar en bost ad är låg- och
medelinkom sttagare. För att komm a t illrätt a m ed det här prob lemet måst e mycket
förän dras, det mesta sådant som ligger utanför kommun ens kontroll. Det är dock viktigt att
kommun en gör vad vi kan för att inte driva upp boendekost naderna eller i vä rsta fa ll helt
omöjliggöra ett bostadsprojekt genom att lägga så dana kostn ader för allmän na anläggnin gar
på bost adsproj ekten som egentligen inte beror på de tillkommande bost ädern a. Det är
rimligt att en sådan hållning st adsfäst s i dessa riktlinjer.
l den del som handlar om att bidra till kommunal medf inansiering av sådan inf rastru kt ur som
staten och/ eller landsti nget ansva rar för framgå r att sådana kostnad er kan falla på

;g_
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exploatö rerna. l de fallen är det också viktigt att det fin ns en tydlig korre lation mellan
bidraget och den nytta som inf rastruktursat sningen bidrar t ill.
För Socialdemokrat ern a

f'_:_t!L011-7
Emil Högberg

För M iljöpartiet

~IUti

X?.::.dk l,, j

(r,
M ari ca Lindblad

För Vänsterpartiet
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Huddinge kommun
Kommunfu llmäktige
2016-06-13

FÖRSLAG

Ärende 24 : Riktlinjer för markanvisningar
Förslag till beslut

1. Riktlinjer för markanvisn ingar antas med nedanstående förändring.
2. Rikt linjer för markanvisningar ersätter, t illsammans med riktlinjer för
exploateringsavtal (I<S-2016/945}, riktlinjer för upplåtelse och försäljning av
kommunägd mark i Huddinge.

Fet stil=tillägg
4 .1 st.3
Kommunen avser att ålägga byggherrarna ell er fastighetsägarna att bekosta eller vidta
åtgärder för anläggande av gator och andra allmänna platser samt andra åtgärder som är
nödvän diga för att detaljplanen ska kunna genomföras på ett ändamålsen ligt sätt. l

bostadsprojekt ska kommune n motsatsvis inte å lägga exploatörerna att bekosta åtgärder
som int e beror direkt på projektet för att inte bidra t ill att driva upp boendekostnaderna.

Bakgrund
Vi sidan av det fö r låga bostadsbyggand e generellt finn s ett särskilt prob lem med att
boendekostnad erna i nyproducerade bostäder är mycket höga. Det är ett stort
samh ällsproblem eftersom många av de som efterfrågar en bostad är låg- och
medelinko mstt agare. För at t komm a t illrätta med det här problemet måste mycket
förändras, det mest a sådant som ligger utanför kommunens kont roll. Det är dock vikt igt att
kommunen gör vad vi ka n för att inte driva upp boendekostnaderna eller i värsta fa ll helt
omöjliggöra ett bostadsprojekt genom att lägga sådana kostn ader för allmänna anläggningar
på bostad sprojekten som egentligen inte beror på de tillkom mande bostädern a. Det är
rimligt att en sådan hållning stadsfäst s i dessa riktlinjer.
l den del som hand lar om att bidra t ill kommuna l medfin ansierin g av sådan infrastruktur som
st aten och/e ller landstinget ansvarar för framgår att så dana kostn ader kan falla på
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exploatörern a. l de fallen är det också viktigt att det finn s en tydlig korrelation mellan
bidraget och den nytta som infrastruktursatsn ingen bidra r t ill.
För Sociald emokraterna

För Miljöpartiet

}Jarliu• 't..~, 1/l.L, ,/
Marica Lindblad

För Vänsterpartiet

/J
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Huddinge Kommun
Kommunfullmäktige
2016-06-13

RESERVATION
Ärende 34 - Gör Huddinge till en fristad för förföljda författare

Regimers terror innefattar kontroll av information och begränsning av yttrandefrihet.
Ku lturskapare och författare är alltid bland de första att drabbas. Genom sina skildringar
utgör de ett hot mot regimernas kontroll av befolkningen. Ku lturskapare och författare är
extra utsatta och har därför ett särskilt skyddsbehov.
Det finns idag 50 fristäder i världen varav 15 i Sverige. Bland annat Göteborg, Stockholm,
Uppsala, Skellefteå, Malmö, Växjö och Sigtuna är fristäder.
Nu när det finns en fristadsrörelse i Sverige, så är det tråkigt att den styrande minoriteten
inte vill ansluta sig till det. Det är naivt att hoppas på att det möjligen skulle kunna finnas
personer med en bakgrund som kulturskapare bland de flyktingar som kommit till oss.
Fristadssystemet bygger på ett ömsesidigt utbyte där vi ger skydd och frihet, samtidigt
som vi får en kulturskapare som berikar vårt kulturliv.
l våra samtal med andra kommuner i Södertörn så framgår att det finns en önskan att
ansluta sig till fristad ssystemet gemensamt.
Vänsterpartiet kommer genom initiativ framöver fortsätta arbeta för att Huddinge ska bli en
fristad åt förföljda kulturskapare. Vi hoppas att andra partier kommer ansluta sig till det
arbetet.

För Vänsterpartiet

Madeleine Johansson

Jonathan Spejare

Sonia Benavente
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Huddinge kommun
Kommunfu llmäktige

2016-06-13

PROTOKOLLSANTECKNING

Ärende 30: Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling- svar
på motion väckt av Emil Högberg (S)
Kommunfu llmäktige i Huddinge har bes lut at att vid upphan dling av tjänster och
byggentreprenadet ska vi stä lla krav på att företagen har kollektivavtal alternativt till ämpar
löner och andra anstä llningsvillkor på minst samma nivå. Bakgrunden är förstå s risken för att
kommunen annars bidra r till dumpning av villkoren på arbetsmarknaden. Därför är det
rimligt att anse det förslaget i den här motionen för besvarat. Det bör noteras att
M oderatern a, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och
Huddingepartiet då röstade nej till det förslaget.
l tjänsteutlåtandet redogör kommunstyrelsens förvaltning för hur arbetet med att ställa krav
går till . Något som nämns är den utmaning som ligger i hur krav på goda arbetsvillkor ska
följas upp. Det är förstås nödvändigt att kommunen utvecklar bra metoder för att göra sådan
uppföljning. Det finn s anledning att i det sammanhanget göra en del stud ier av hur andra
kommuner arbetar.
Även det som sägs om varuup ph andling i bes lut sunderlaget f öranleder inte någon annan
bedömning än att motionen ska anses besvarad.

För Socialdemokrat ern a

t

_:j)~fl-A--'

Emil Högbe rg

0

För M iljöpartiet

Xwi"'
;t?;,Jil ..i
Marica lindbl ad

För Vänst erpartiet

~~

Nujm S?(acabek Darwich
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Huddinge kommun
Kommunfullmäktige

Diarionr

l

Diarieplanbeteckn.
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13juni2016

Interpellation till gymnasienämndens ordförande Christina Eklund
(M) om varför kommunen avvisar möjligheter till
sommarjobb/feriepraktik
Dagens arbetsmarknad ställer krav på att man har en slutförd gymnasieutbildning.
Arb etslösheten för unga som inte har en slutförd gymnasieutbildning är mer än dubbelt så
hög som för dem som har en gymnasieexamen. Det är därför viktigt att vi båd e investerar i
våra ungdomars möjlighet till god utbildning och i möjligheten att under gymnasietiden f å
komma ut i arbetslivet genom exempelvis praktik och sommarjobb/ferieprakti k.
För många unga är första steget ut i arbetslivet ett sommarjobb/ferieprakti k. Det fylle r flera
bra funktioner. De gör det möjligt för ungdomar att få arbetslivserfarenhet inom olika
områden och finna nya int ressen på arbetsmarknaden. Genom sommarjobb får unga ett
bredare kontaktnät, vilket stärker deras position på arbetsmarknaden. Sommarjobb höjer
även ofta studiemotivationen och min skar brottslighet och skadegörelse.
Ko mmunen erbjuder i dag ungdomar i gymnasieåldern möjlighet till ferieprakti k. Bor man i
Vå rby eller Flem ingsberg har man möjlighet att söka öronmärkta sommarjobbsplatse r inom
ramarna för "Tillsa mmans för"-konceptet. Det är två lyckade satsningar. Kom munen
erbjuder även and ra typer av feriepraktik inom bland annat idrott, gatumusik, barn - och
äldreomsorg. Detta är mycket bra, men behoven är betydligt större än tillgången.
Flera kommuner har infört en sommarjobbsgarant i och i vissa kommuner är det till och med
möjligt att få sommarjobb fl era gånger under sin gymnasietid.
1Huddinge har det ibland redovisats problem med att få fram f eriepraktikplatser. Det är
därför viktigt att kommunen hela tiden arbetar med att utveckla sommarjobbsmöjligheterna
för unga - både inom kommunen men också i sa marbete med externa aktörer. Svenska
kyrkan i Huddinge har inför sommaren 2016 erbjudit kommunen 18 feriepraktikplatser, m en
enligt uppgift har kommunen valt att inte utnyttja platsern a. Det är väldigt förvånande att
kommun en anser sig kunna avstå från erbjud anden om ferieprakti kplatser mot bakgrund av
att efterfrågan är så stor. Det är oerhört angeläget att kommunen för dialog även med
externa aktörer för att skapa fl er platser och bredda utbudet. Genom att investera i våra
unga så investerar vi även i framtiden!
Med anledning av ovanstående är mina frågor till dig
Vilket är skälet till att kommunen inte tänker utnyttja erbjudandet från Svenska
kyrkan i Huddinge om 18 feriepraktikplatser?

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll den 13 och 14 juni 2016, §

Finns det fler erbjudanden/möjligheter till f eriepraktikplatse r som inte utnytt j as?

~&7
Socialdemokraterna

97

-n("

J

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll den 13 och 14 juni 2016, §
HUDDINGE KOMMUN
1 --

Kommunstyreise n

- ·

2016 ·05- 2 7
Huddinge kommun
Kommunfullmäktige
13juni2016

Interpellation till förskolenämndens ordförande Karl Henriksson
(KD) med frågor om beredskap och åtgärder för att säkra tillgången
på fö~skoleplatser
Den senaste tiden har det i media rapporterats om att ett tiotal förskolor kan komma att bli
av med sina tidsbegränsade bygglov med anledning av de skärpta kraven som Mark- och
miljödomstolen utfärdat. Många föräldrar har reagerat och är oroliga över att deras barn
med anledning av den uppkomna situationen kommer mista sin förskaleplats och tvingas
byta förskola . Ytterligare ett orosmoln bland föräldrarna är om det finn s t illräckligt med
förskaleplatser så att deras barn på ett smidigt sätt sku lle kunna byta förskola om det sku ll e
bli fallet. På senaste natur- och byggnadsnämndens sammanträde förlängdes en av
förskolornas (Hälsoförskolan Friskus) bygglov med tre år.
Fler och fler väljer att bo i Huddinge kommu n. Det är glädjande att Huddinge växer samtidigt
som det ställer höga krav på utbyggnad av förskol e- och skolplatser. På grund av den ökade
inflyttningen och de växande barnkullarna växer andelen barn och unga i befolkningen. Vi
vet sedan tidigare att färskolesituationen i kommunen redan är mycket ansträngd . Det råder
inte bara brist på färskoleplatser utan föräldrar tvingas även åka långt med sina barn tvä rs
genom kommunen för att få förskoleplats. Samtidigt har barngruppern a i förskolan blivit allt
större. Alla barn har rätt till en bra start i förskolan och det är därför oerhört angeläget att
hitta lösningar och ha en beredskap för att inte riskera att hamna i ett än nu sämre läge.
Med anledning av ovanstående är mina frågor till dig
Vilka är de tiotalet förskolor som också kan beröras?
Vilken beredskap har kommunen om byggloven inte förlängs och vilka åtgärder görs för att
säkra tillgången på förskoleplatser?

Sara Heelge Vikmång
Socia ldemokraterna
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Svar på interpellation ställd av Ann-Marie Högberg (S) angående
sommarjobb/feriepraktik
Inledningsvis vill jag t~cka får interpellationen. Den behandlar bland det
viktigaste vi kan erbjuda våra ungdomar, nämligen en första kontakt med
arbetslivet. Jag delar interpellantens inställning att våra ungdomar bör ha en
avslutad gymnasieutbildning; det är bland det viktigaste en ungdom ska ha i
sin ev då de söker jobb och mitt primära mål som ordförande i
gymnasienämnden är att alla Huddingeungdomar ska ha just detta.
Kommunen ger möjlighet till feriepraktikplatser för ungdomar, som inte fått
eller sökt andra sommarjobb. Kommunens feriepraktikplatser har ökat i antal
de senaste åren; från 250 stycken år 2011 till 508 stycken platser i år. Vi har
utvecklat olika koncept i syfte att kunna erbjuda olika lösningar och
alternativ.
Gymnasienämnden har effektiviserat processen med feriepraktikplatser och
minimerat de administrativa kostnaderna. Det innebär att planering av 2016
års platser genomfördes under hösten 2015. Sommarjobbsmässan sker under
våren, vilket också skett detta år. Efter mässan går erbjudandet ut till
ungdomarna.
Vår målsättning är att alla platser skall vara besatta och så är fallet sedan flera
år tillbaka. Årligen tackar ett flertal ungdomar nej till ferieplatserbjudande,
vissa gör det i god tid men det fårekernmer också efter att man tackat ja till
sin plats. Då går erbjudandet vidare till ungdomar på reservplats. Arbetet med
praktikplatserna är tidvis oerhört arbetskrävande, men har fungerat väl på
grund av bra rutiner.

Vilket är skälet till att kommunen inte tänker utnyttja erbjudandet från
Svenska kyrkan i Huddinge om 18 feriepraktikplatser?
Ett muntligt erbjudande om sommarjobb inom kyrkan 2016 kan inte hanteras
under våren 20 16. Om kyrkan vill att kommunen skall administrera deras
sommarjobbsplatser för 2017 ser vi fram emot en dialog om detta under
hösten 2016. Kommunens resurser för administration, det vill säga
ansökningsförfarande, lottning för tilldelning av platser, löneutbetalning mm,
är minimerade och behöver justeras om vi väljer att biträda externa aktörer.
Finns det fler erbjudanden/möjligheter till feriepraktikplatser som inte
utnyttjas?
Nej.
Christina Eklund (M)
Gymnasienämndens ordförande

JVO.
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Svar på interpellation från Sara Heelge Vikmång (S) om
beredskap och åtgärder för att säkra tillgången på
förskaleplatser
Sara Heelge Vikmång (S) har mot bakgrund av natur- och byggnadsnämndens
beslut att ge nytt tillfälligt bygglov till förskolan Friskus ställt en interpellation
till mig om kommunens beredskap och åtgärder för att säkra tillgången på
förskoleplatser.
Nya plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft år 2011. En av ändringarna var att
det blev nya regler för att bevilja tidsbegränsade bygglov. Nu har en ny
rättspraxis vuxit fram med ett antal domar i överprövande instanser, vilket gör att
kommunens bygglovhandläggare har en klarare bild av det aktuella rättsläget
Tyvärr har fastighetsägarnas kunskaper om de förändrade förutsättningarna ofta
varit låg och handläggningstiderna inom bygglov varit för långa. Därför har det
uppstått akuta situationer som medfört stor oro för både föräldrar och personal.
För förskolan Friskus del beslutade natur- och byggnadsnämnden att bevilja ett
nytt, tidsbegränsat bygglov med hänvisning till det aktiva arbete man bedrivit för
att hitta en ny lokal och den ansökan om markanvisning för en specifik tomt i
Sjöängen detaljplanelagd för förskola som lämnats in.
Men Friskus är inte den enda förskolan i Huddinge som har tidsbegränsade
bygglov. För närvarande är det sju kommunala förskolor som har det samt ett
antal fristående. I de flesta fall är det inte något bekymmer, eftersom förskolan i
fråga har en tillfållig karaktär och därför inte ska vara kvar när bygglovet
upphört.
De sju kommunala förskolor som berörs är Tuvan i Trångsund, Atlas i Stuvsta,
Trädgårdssångaren i Segeltorp, Tråget i Kästa, Talldalen i Glömsta, Vistagård i
Vistaberg och Juvelen i Flemingsberg. Tuvans bygglov gick ut i år och
paviljongen kommer att rivas. Den var tänkt som en tillfållig lösning tills
Nytorps mosse förskola stod fårdig och den invigdes under vårterminen.
Bygglovet för Trädgårdssångaren i Segeltorp går ut i augusti. Ansökan om
förlängt bygglov lämnades in i april2016. Processen har försenats av oklarheter
kring byggandet av en ny skola på en angränsande tomt och om en ny
ersättningsförskola ska ingå i detta nybygge. Övriga berörda förskolor har
tidsbegränsade bygglov fram till 2018 eller 2019.

. JVff· ~ '11-
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När det gäller fristående förskolor är det deras eget ansvar att se till att alltid ha
ett gällande bygglov. Barn- och utbildningsförvaltningen för inget register över
deras bygglov och när de eventuellt går
Enligt uppgifter som jag fått från
natur- och byggnadsförvaltningen finns det ett antal fristående förskolor som har
tidsbegränsade bygglov. I vissa fall är lokalerna att anse som tillfålliga - till
exempel valde Riddarborgen i Skogås nyligen att stänga ett annex som inte
längre behövdes när Nytorps mosse förskola öppnats. Även förskolan Hageby
Alle i Vistaberg ska enligt uppgift läggas ned med anledning av att det
tidsbegränsade bygglovet går ut och inte kan förlängas. I andra fall kan det röra
sig om förskolor som vi ser som permanenta och där en nedläggning skulle
orsaka problem. Ett sådant exempel som bör nämnas är förskolan Regnbågen i
Vårby Haga, där permanent bygglov inte kan ges förrän en ny plan antagits och
den nya planen fördröjts eftersom den även innehåller nya bostäder som har varit
svåra att förverkliga. Här är det av yttersta vikt att planläggning av
förskoletamten sker och bygglov för densamma ges skyndsamt.

ut.

Vilka är det tiotalet förskolor som också kan beröras?
Se redogörelse ovan.

Vilken beredskap har kommunen om byggloven inte förlängs och vilka
åtgärder görs för att säkra tillgången på förskoleplatser?
Det pågår ett långsiktigt arbete för att säkra tillgången på förskaleplatser och
förvaltningen har visat att man kan hantera nedläggningen av en förskola med
ganska kort varsel. Men nedläggningen av välfungerande och attraktiva
förskolor är aldrig önskvärt och vid vissa tider på året och i vissa områden
skulle en nedlagd förskola kunna orsaka stora problem; speciellt om
nedläggningen beror på att lokalerna av någon anledning inte går att använda.
En arbetsgrupp bestående av representanter för natur- och
byggnadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt
lokalplaneringsenheten och' planavdelningen vid kommunstyrelsens
förvaltning har tillsatts för att tillse att nödvändiga åtgärder genomförs för att
säkra tillgången på förskaleplatser och förebygga akuta kriser som den som
uppstod i fallet Friskus. Det ska finnas en tydlig kontakt i kommunen·för de
berörda fristående förskolorna. Förskalenämnden kommer att få underlag
kring förskolor med tidsbegränsade bygglov till den lokalförsörjningsplan
som nämnden kommer att ta ställning till under hösten.

Karl Henriksson
Kommunalråd (KD)
Ordförande i förskalenämnden
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Svar på interpellation ställd av från Emil Högberg (S) angående
uttalat misstroende mot Huges styrelse
Huddinge växer. Många byggherrar och exploatörer står på kö for att vara
med i Huddinges utveckling. Samhällsbyggnadsavdelningen och
samhällbyggnadsutskottet arbetar på högtryck for att leverera detaljplaner och
utarbeta ornrådesprogram. Dessa ska ligga till grund for kommande
markanvisningar som ska leda till den utveckling av Huddinge som
kommunfullmäktige i översiktsplanen och andra styrdokument har pekat ut. I
skrivande stund byggs upp emot 2000 nya bostäder i Huddinge. Såväl
hyresrätter som bostadsrätter och egnahem byggs. Samtidigt pågår det en
debatt där oppositionen, i synnerhet socialdemokraterna, riktat kritik mot
koalitionen i allmänhet och ordforanden for samhällsbyggnadsutskottet i
synnerhet med anledning av att Huge i dagsläget inte har några bostäder i
produktion.
Huges VD har gjort något så ovanligt som att skriva ett öppet brev till
utskottets ordforande och redogjort for bolagets syn på varfor bolaget inte har
kommit igång med att bygga på de byggrätter de har samt redogjort for hur
hon upplever pågående förhandlingar mellan kommunen och Huge om
pågående projekt. Samhällsbyggnadsutskottets ordforande har svarat på
brevet och pekat på vikten av att kommunen inte särbehandlar bolaget i
forhållande till övriga exploatörer. Hon har även tagit initiativ till ett möte
med Huges VD får att räta ut de frågetecken som finns och for att skapa ett
bättre samarbetsklimat mellan bolaget och kommunen och undvika
långdragna processer.
Under debatterna i fullmäktige har samhällsbyggnadsutskottets ordforande
även framfort vikten av att,.särskilja de olika roller som kommunens politiker
har i olika sammanhang. Som styrelsemedlem i Huge så är rollen att se till
bolagets bästa och besluta om for bolaget ekonomiskt genomforbara projekt.
Som ledamot i fullmäktige är rollen att se till kommunens utveckling -på lång
och kort sikt och besluta om ägardirektiv får de kommunala bolagen. Som
ledamot i samhällsbyggnadsutskottet som har man rollen som
forhandlingspart för kommun i relationen med exploatörer, däribland Huge,
och uppdraget att skapa fårutsägbara förutsättningar för ett högt
bostadsbyggande i Huddinge. Budskapet från ordforanden i
samhällsbyggnadsutskottet har varit att vi måste forhålla oss professionellt till
de olika roller vi har. Huddinge ska ha en fortsatt hög takt i bostadsbyggandet
och att det behöver byggas alla typer av bostäder.
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Svar på interpellantens frågor:
Delar du Ma/in Danielssons kritik? Om du gör det - har du då framfOrt
kritiken till Huges styrelseordfirande AntiAvsan (M)?
Planeringstiden har för flera bostadsprojekt varit mycket lång. Många gånger
är det fråga om komplexa projekt ofta i bullerutsatta områden, vilket är en
naturlig följd av att vi förtätar och bygger i centrum- och kollektivtrafiknära
lägen. Kommunen har under flera års tid aktivtjobbat för att förbättra och
effektivisera sarnhällsbyggnadsprocesserna, för att snabba upp
byggprocesserna och förverkliga nya bostadsprojekt.
I flera projekt där Huge är byggherre har kommunen upplevt svårigheter att
komma överens med Huge, svårigheter som man inte upplever finns på
samma sätt med privata byggherrar. Huge har å sin sina upplevt att
kommunens ställer för höga krav och att de därför haft svårt att räkna hem
sina projekt. Jag ser ingen anledning att recensera vare sig hur företrädare för
kommunen eller Huge beskrivit situationen. Jag konstaterar dock att
planeringstiden från ide till förverkligande i flera projekt varit alldeles för
lång och att samarbetet behöver bli bättre.

Har ni i den s.k. koalitionen en samsyn på önskvärdheten av att Huge
bygger hyresrätter och på vilket sätt kommunen och bolaget kan samverka
for att åstadkomma det?
Från koalitionens sida är vi helt överens om att Huddinge ska ta på sig
ledartröjan i utvecklingen av södra Stockholm och därmed även fortsatt ha ett
omfattande bostadsbyggande. Alla typer av upplåtelseformer behövs när
Huddinge växer och vi kommer att hantera Huge precis som övriga
exploatörer som vill bygga i Huddinge. Vilka projekt Huge vill och kan
genomföra är en fråga för bolagets styrelse. Som interpellanten känner till
pågår arbete med att säkra,kommunens långsiktiga finansiering. En av
strategierna för att nå dit är att införa ett tak för kommunkoncernens samlade
låneskuld. Utrymmet för nyproduktion av hyreslägenheter i Huges regi finns
kvar men projektet måste kunna finansieras på ett långsiktigt hållbart.sätt.
Om du delar uppfattningen att det är önskvärt att Huge bygger hyresrätter,
vilket ansvar anser du att du har, och vilka åtgärder avser du vidta, för att
det verkligen kommer till stånd?
Jag är positiv till alla goda krafter som vill bidra till att vi fortsätter att hålla
hög takt i bostadsbyggandet. En av dessa krafter är naturligtvis Huge.
Som nämns ovan har Malin Danielsson tagit initiativ till att s~apa ett bättre
samarbetsklimat mellan bolaget och kommunen som förhandlingspart vilket
kommer att leda till bättre förutsättningar för att detaljplaner för bostäder
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kommer till stånd. Huge har en rad olika bostadsprojekt i sin planering,
däribland ett projekt med ungdomsbostäder och hyreslägenheter som vi
nyligen antog detaljplanen för i kommunfullmäktige.
Min roll är bland annat att, tillsammans med andra, vara pådrivande i att
samhällsbyggnadsprocesserna blir snabbare och effektivare. Jag försöker
bidra till att nödvändig infrastruktur kommer på plats, att
exploateringsprojekten ger intäkter till kommunen när vi säljer mark och att
samtliga aktörer på bostadsmarknaden som vill vara med att utveckla
Huddinge bemöts på ett positivt och konstruktivt sätt.

Vilket ansvar anser du att Huges ordförande /tar för att intefler Ityresrätter
kommit till stånd genom bolaget?
Huges ordförande har enligt min bedömning varit mycket engagerad i Huges
bostadsproduktion. En rad olika projekt har planerats under l~.ng tid, varav vi
nyligen antog detaljplanen för ungdomsbostäder och hyresbostäder i
Trångsund. Kommunen arbetar för fullt med att förbättra
samhällsbyggnadsprocesserna och Huge med att stärka sin kompentens för att
genomföra projekten.

Daniel Oronjak (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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Svar på interpellation ställd av Emil Högberg (S) angående
Huddinges plan mot våldsbejakande extremism
Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av stor betydelse
for att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i Huddinge. I mål- och
budget 2016 anges bland annat att "En plan för arbetet att motverka
våldsbejakande extremism ska tas fram och gälla for hela kommunen och
beskriva hur arbetet for att förebygga, upptäcka och hantera radikalisering ska
ske". Av kommunstyrelsens verksamhetsplan framgår vidare att arbetet "bör
ske genom att ta fram en rutin for att samordna det förebyggande arbetet for
att samordna det förebyggande arbetet for att motverka våldsbejakande
extremism".
Konkreta rutiner kring hur vi går tillväga vid upptäckt eller vid oro for att en
person håller på att radikaliseras har tagits fram av sektionen for trygghet och
säkerhet inom kommunstyrelsens förvaltning och finns sedan mars 2016
publicerade på kommunens intranät. Detta är ett levande dokument som
uppdateras när ny kunskap erhålls. Rutinen syftar till att klargöra hur personal
ska agera vid misstanke när de kommer i kontakt med personer som är i risk
for att hamna i eller redan befinner sig i våldbejakande
extremismgrupperingar.
Vad gäller riktlinjer är dessa under framtagande och de syftar till att beskriva
hur arbetet for att motverka våldsbejakande extremism ska ske. Detta arbete
kommer att pågå fram till och med augusti 20 16 for att·därefter under
september-oktober presenteras för kommunens ledningsgrupp. Därefter går
forslag till riktlinjer iväg för sedvanlig remissrunda och, om allt går enligt
plan, innebär det att ett ärende bör kunna skrivas fram och därefter beslutas i
nämnd innan årsskiftet. Detta
ansvarar kommunstyrelsens förvaltning for.
!'
Vad gäller delaktighet och påverkan kommer ett samråd att hållas där
föreningar och civilsamhälle bjuds in for att komma med inspel och
synpunkter kring riktlinjer. Diskussion kring riktlinjerna kommer även att ske
med brottsförebyggande rådet, demokratiberedningen och i andra politiskt
tillsatta organ ..
Daniel Dronjak (M)
Kommunstyrelsens ordforande
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Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande
Daniel Oronjak (M) angående parkeringssituationen i Visättra

Med hänvisning till § 37 punkten 5 i kommunfullmäktiges arbetsordning
överlåter jag besvarandet av denna interpellation till Malin Danielsson (L),
ordförande för samhällsbyggnadsutskottet
Huddinge växer och i takt med att nya bostäder tillkommer så ökar även
behovet av parkeringsplatser. Ä ven om vi arbetar för att skapa bättre
förutsättningar för människor att gå, cykla och åka kollektivt så kommer
många även framöver att ha ett bilbehov och därmed även ett
parkeringsbehov.
Det är i första hand fastighetsägaren, det vill säga hyresvärden eller
bostadsrättsföreningen, som ansvarar för att tillgodose behovet av parkeringar
för de boende. En viktig och vägledande princip är att parkeringar ska
bekostas av den som utnyttjar dem. I Visättra upplevs det idag finnas en brist
på parkeringsplatser. Stora delar av den mark som finns för parkering ligger
på olika fastighetsägares mark och utanför kommunens ansvar.
För några år sedan var en liknande fråga uppe i Trångsund. Där visade det sig
att det egentligen fanns tillräckligt med parkeringsplatser, men att reglerna
som fastighetsägarna hade gjorde det väldigt billigt att ha flera
parkeringsplatser och använda för exempelvis upplag osv. Det leder tilllånga
köer för de som ännu inte fått en parkeringsplats. Om så är fallet i Visättra är
omöjligt att veta men intiativ har tagits från kommunen till ett möte med
fastighetsägarna för att uppmärksamma dem på problematiken.

Svar på frågorna:
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Vad är din lösning på den problematik kring parkeringssituationen i
Visättra som många av de boende vittnar om?
Vi kommer att föra en dialog med fastighetsägarna i området om de problem
som upplevs. Min förhoppning är att detta kommer att klargöra hur tillgången
på parkeringsplatser ser ut och vad de olika partema kan göra för att skapa en
bra parkeringssituation.

Mali n Danielsson (L)
Ordförande i kommunstyrels~ns samhällsbyggnadsutskott
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1

HUDDINGE
KOMMUN

Kornmunfullmäktige

Svar på interpellation från Anders Abel (MP) om cykeltrafik
samband med vägarbeten
Som Anders Abel inleder med anger Huddinge kornmuns trafikstrategi
inriktningen att cykeltrafik hör till de trafikslag som ska prioriteras. Det finns
flera skäl till det, bland annat folkhälsoskäl och miljöskäL Det är dessutom så
att den ökade trängseln skapar behov av att använda vår mark på ett mer
effektivt sätt, och då är en övergång från biltrafik till cykeltrafik nödvändig.
Alltså behöver vi göra satsningar på cykling framöver, såväl nya cykelvägar
som fårbättrat underhåll.
Frågorna som ställs av interpellanten handlar om hur cykeltrafiken påverkas
när det sker vägarbeten i kommunen, om jag är nöjd med situationen och
nuvarande skyltning samt hur jag ser på så kallade TA-planer
(trafikanordningsplaner).
Till att börja med så ska vi snart anta en ny cykelplan, som kornmer att ange
inriktningen bland annat inom detta område. I förslaget till cykelplan som var
ute på remiss 2015 och som inom kort kommer upp för beslut tas nämligen
frågan om riktlinjer om tillfälliga anordningar får cyklister upp. Såhär står
det där:
"När åtgärder måste göras på eller i anslutning till cyklistens trafikmiljö ska
alternativa cykelvägar iordningsställas antingen genom att visa till annan väg
eller sätta upp tydlig trafiksäker skyltning och markering runt området.
Avstängning av väg ska alltid planeras så att cyklister kan passera
vägarhetsområdet på ett säkert sätt, separat från övrig trafik så långt det är
möjligt. En trafikanordningsplan ska upprättas. Framkomligheten får
cyklisten får inte fårsämras nämnvärt på de regionala cykelstråken. Tillfällig
skyltning och vägvisning vid vägarbeten i gaturniljön ska göras i enlighet med
riktlinjerna (för vägvisning och skyltning)."
Det är svårt att vara nöjd med trafikomläggningar som gör det svårt får
cyklister att veta hur man ska ta sig fram. Tydlighet och trygghet är
grundläggande får att få fler att välja cykeln som transportmedel.
Om det finns tillräckligt med plats så anser jag att cykeltrafik ska kunna ske
även vid markarbeten. Ofta kan det vid markarbeten dock vara svårt att få
plats med en egen yta får cykling, och då kan cyklister komma att behöva
leda sin cykel och gå.

Jfff

I flera fall så anger TA-planen ett krav på två meters passage får gång och
cykel tillsammans, och då behöver cyklister visa hänsyn till gående vid
f__.--+-"- e-ve_n_tu
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KOMMUN

och cykelytor så rekommenderar kommunen i dagsläget ett tämligen fmt
material på 0-16 mm.
Alternativet till att leda cyklister in i samma temporära passage som gående
kan vara att skylta en anp.an väg, men den omvägen ska ju då inte vara alltför
lång. Trafiksäkerheten måste också alltid vara prioriterad.
Arbetsfordon ska förstås inte parkeras på cykelvägarna, trots den bild som
fanns med i interpellationen. Den visar på att vi fortsatt ha ett viktigt arbete
att göra med såväl våra egna förvaltningar som med externa aktörer för att
öka cyklingens status, både i stort och smått.
Jag kommer själv att fortsätta arbeta för att cyklingen ska få bättre
förutsättningar i vår kommun, eftersom detta är en nyckelfråga för
omställningen till mer hållbara transporter.

Christian Ottosson (C)
Ordförande Natur- och byggnadsnämnden

SIDA
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Protokollsanteckning

Ärende 9:
Det behövs en gångbro, gångtunnel eller övergångsställe över
Huddingevägen i stuvsta i höjd med Stuvsta lP - svar på
medborgarförslag väckt av Mia Fröling
Miljöpa rtiet har två gånger i motioner till fu ll mäktige föres lagit att det ska byggas en
gång- och cykelbro över Huddingevägen. Första motionen lade vi 2008, vilket är
många år sedan och i princip har ingenting hänt. Båda gångerna har våra förslag
avslagits och vi beklagar verkligen denna hantering djupt. Vi.kan omöjligtvis acceptera
den osäkra trafikmiljö som råder för oskyddade trafikanter, som på detta sätt år efter
år tvingas vistas i en så pass trafikfarlig miljö som detta är. Detta gäller särskilt
korsningen Huddingevägen/Ågestavägen, som är starkt trafikerad och o lycksdrabbad .
Ombyggnationen av Huddingevägen har dragit ut på tiden, och just detta faktum har
varit en av ursä kterna för att inte låta bygga en trafiksäker passage. För att då komm a
ti ll rätta med ekonomin med en bro, så har vi också föreslagit att låta resa en bro med
trä konstruktion/limträbro. Med en sådan mode ll skulle en bro snabbt kunna vara på
plats och sedan också kunna flyttas och återanvändas på annan plats el le r säljas. Det
har också sagts att det varit ont om plats och då liga förutsättn ingar för att anlägga en
bro över vägen, och att det saknats naturliga höjdförhållanden etc. Vi har då
föreslagit att man skulle utreda oli ka fo rmer av ramper, i syfte att få den att ta så lite
mark i anspråk som möjligt.
Våra förslag har inte tagits tillvara, men några smärre justeringar av övergångsstä llen
och filer har gjorts under senare år. Vi hoppas nu att Hudd inge kommun tar en
betyd ligt mer aktiv ro ll i arbetet med strategiska markförvä rv, och som i detta fall inte
låter ti llfä llet eventuellt gå förlorat att efterhöra ifa ll det finns någon mark i anslutning
t ill vägen som kan förvärvas för ändamå let. En sådan d isku ssion förde vi också und er
sammanträdet och skicka r med i ärendet.

För Miljöpartiet de gröna

J(am·c"-~JMc..e~
Marica Lindblad
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Härjedalens kommun har nyligen upphandlat kött som på sikt kommer att göra kommunen
självförsörjande på närproducerat nötkött till sina äldreboenden och skolor.
Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att vi har klimatsmart och närproducerad mat även i
Huddinge. D essutom anser vi det vara viktigt att Huddinges skattepengar stannar i kommunen.
Genom att låta djuren beta på kommunens mark kan kommunen också styra upphandlingen så
att köttet som upphandlas kommer från kor som betat på kommunens mark och därmed är
nätp roducera t.
Därför föreslår Sverigedemola aterna att::
- Kommunen låter utreda hur H uddinge kan följ a Härjedalens exempel och på sikt kanske göra
kommunen självförsörjande på nötkött till äldreboenden och skolor eller i alla fall få en stor del
av nötköttet närproducerat i kommunen.

För Sverigedemokraterna i Huddinge

Martin Nigals (SD)

Trångsund 2016-06-13
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Förslaget
Skriv ditt medborgarförslag här

Föreslår att en utökad fördjupad p aralle ll studie av a lternativa placeringar för
Lå ngs jöskolan i sege l torp sker innan de finiti va beslut fattas i frågan.
De alternativ som fö resl ås jämför as är området del av f astigheterna Kräkvik 2:2,
Kräkvik 2:5 och Lövsångaren 3 samt området del av fastigheten Jakoblund 2:19.

Motivering
Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför och hur du anser att förslaget ska genomföras.

Bilaga:
PM Långsjöskolan i Segeltorp. En översiktlig parallell studie av alternativa
placeringar. Upprättad av Adolfsson&Probeus, daterad 2016-04-24 .
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Förslaget
Skriv ditt medborgarförslag här

Fo l khälsa många skulle börja att cykl a om de t i Vårby-Haga fanns en luftpump som det
fin ns vid cykelparkeri ngen på Pat ron Pe h r s väg. Jag vill att Huddinge kommun
p l a c erar en Pump samt ordnar med en cyke l p arkering utanför Tunnelbanan i Masmo

Mot ivering
Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför och hur du anser att förslaget ska genomföras.

I Huddinge har ni cykelaffär
Vårby-Haga har vi långt till
varken buss eller tunne l bana
det skulle vara ett lyft för
och barnvagnar.

på sjödalsvägen och en pump på Patron Pehrs väg.Har i
närmaste bensinstation och vi får inte ta med cyklar på
för att pumpa på andra ställen . Därför tycker jag att
området där man kan fylla på luft på cyklar rullstolar
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Le kplatser och Parker
I Glömsta finns ingen park för barnfamiljer därför föreslår jag att kommunen bygger
en Lekplats och en park för befolkningen i området. (Kommunen har ti d igare ägt
tomter i området) Man kan titta på att centralt i Glömsta ~ygga Lekplats o c h Park.
Många barnfamilj er i området efterfrågar just en lekpl ats som inte finns . Därför
fö reslår j ag att kommun lägger in parker när man planerar nya områden.

Motivering
Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför och hur du anser att förslaget ska genomföras.

I Glömsta området har byggs och kommer att byggas nya villor och bostadsrättsvillor .
Under en period på 10 år har området omvandlats från ett somw.arstugeområde till
permanent boende . Med många barnfamilj er som saknar Lekplatser och Parker.
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stänga av stenbrottsvägen för genomfartstrafik vid toppen av backen upp från
Trehörningen och Solfagravägen .

Motivering
Här kan du lämna en mer utiörlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför och hur du anser att förslaget ska genomföras.

stenbrottsvägen avs lutas idag i en brant backe ner mot Trehörningen och
Sol fagravägen. Denna väg används som in- och utfart för flertalet bila r som är på
väg till och från d en övre delen av Stenbrottsvägen, Rotnäsvägen och omkringliggande
vägar. För oss som bor längs denna backe är det förvisso ett nöje varje vinter med
de många bilister som blir stående i ishalkan, både på väg u p p och ner, men också en
stor fara.
Vintertid tar bilisterna fart förbi våra hus för att komma uppför backen - med stor
fara för gångtrafikanter och både a vgaser och buller. Vid halt väglag får de även
hög fart på vägen ner , det är bara tur att ingen ännu fortsatt ut på sjön.
Sommartid kopp l ar gärna bi l isterna ur på vägen ner med mycke t hög fart som följd .
Vi är flera barnfamiljer som bo r längs denna back e och det är me d ständig skräck vi
l åter barnen gå över gatan till sina kompisar och som vuxen måste vi alltid passa på
så att d e t inte kommer en bil i rasande fart .
Tyvärr är det ba r a e n t i dsfråga innan det blir en allvarlig inc i dent eller till och
med en olycka!
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Ja g f öres lår att ma n s ku lle å t eruppbyg g a b e achvol l e ybollplan v id Visä tt ra
s p ort centrer (eller på någon annan lämp lig p lats i Hu ddi nge) .

Motivering
Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gäma varför och hur du anser att förslaget ska genomföras.

Hu ddinge utgör en lucka på stockholmområdets beachvolleybollkarta. Nuförtiden
måste man åka timme (kommunalt) norrut eller söderut för att kunna spela, för det
finns plan vid Mälarbadet i Södertälje, och i Gärdet , Farsta och Kärsön i Stockholm.
I Huddinge finns en plan vid Flot tsbro men det kostar och dessutom går det inga
bussar dit på kvällar, så det är int e til l gängligt fö r de Huddingebor som inte har
bi l.
Nu när p l anerna på beachvolley anläggning i Flemingsberg är stoppade på okl ar tid
fin n s det ändå en ganska s j ä l v kl a r lös n ing på bristen av spe l y t or. På Visättra
spo r tce nt re t h ar d e t f unni ts beachvo lle ybollp l a n och de t finn s kv ar både p å
områdespl a n o ch i verklighe ten . Dock ä r p l ane t i så dåligt skic k a tt de t inte går
at t s pel a där : det finns inga stol p a r/nät, och det har börj at väx a grä s på pla n som
ä r i s t o rt behov av nyt t sand. Men efte rsom grunde n finn s s ka det i n t e va r a så
oroständi g t att å teruppbygga planet. Dessu tom är p l atsen p e rf e kt f ör d e t ä r b a r a l km
f rån pendel t ågsstationen, s å ä v en andra som b o r i närh e t en ka n vara me d.
Beach vo lleyboll ä r sport dä r verklige n a ll a kan vara med . Det b e hövs inte många
l agkamrater (som i d e flesta andra sporter ) och det är lätt tillgängligt för spe lare
på a l la nivåer. De t skul l e vara ett roligt tidsfördriv för både unga o ch vuxna i
området som håller på växa. Det byggs mycket i Flemingsberg/Visättra o ch dessutom
finns det tusentals studenter som vistas eller bor h är. Att samlas kring
b eachvolleybollp l an ä r ett viktigt a l ter nat i v ti ll mer destruktiv a tid s fördr iv och
s kul le locka fl er att vilj a s tanna kvar och s p e ndera sin fr i ti d här och inte i stan .
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Motivering
Hår kan du lämna en mer ullörlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför och hur du anser att förslaget ska genomföras.
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Presentatlon
Jag önskar själv presentera mitt förslag för fullmäktige
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