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FÖRSLAG 
 

Ärende 22: Ny politisk organisation för Huddinge 
kommun från den 1 januari 2019 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Punkt 1-6, 8-9, 11-14, 16-31, samt kommunstyrelsens beslut punkt 1-2 
beslutas i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

2. Huddinge kommuns pensionärsråd ska organisatoriskt tillhöra 
kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2019 och ska ha 
reglemente (HKF 9240) i enlighet med bilaga 10 till kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 november 2018 med 
nedanstående förändring under 4§: 
 

” 4 § Sammansättning 
Pensionärsrådet består av 9 kommunala ledamöter och representanter 
från pensionärsorganisationer. De kommunala ledamöterna utses av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser även ordförande och vice 
ordförande i rådet. Pensionärsorganisationerna utser genom 
överenskommelse sina representanter. Samtliga 
pensionärsorganisationer som får statsbidrag och har en lokalavdelning i 
Huddinge kommun är berättigade till minst en representant.” 

 
Det tidigare reglementet (HKF 7600) upphör därmed. 
 

3. Trygghets- och delaktighetsberedningen inrättas från och med den 1 
januari 2019 och ska ha reglemente (HKF 9220) i enlighet med bilaga 11 
till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 
november 2018 med nedanstående förändring under 4§: 

” 4 § Sammansättning 



Beredningen består av 12 kommunala ledamöter och 12 kommunala 
ersättare. Utöver de kommunala ledamöterna ska en representant jämte 
ersättare utses av lokalpolisområde Huddinge. De kommunala 
ledamöterna utses av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser även 
ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i beredningen.” 
 
Beredningen ska organisatoriskt vara knuten till kommunstyrelsen. 
 

4. Huddinge kommuns näringslivsberedning inrättas från och med den 1 
januari 2019 och ska ha reglemente (HKF 9290) i enlighet med bilaga 12 
till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 
november 2018 med nedanstående förändring under 4§: 

”4 § Sammansättning 
Näringslivsberedningen består av 5 ledamöter och 5 ersättare som utses 
av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser även ordförande och vice 
ordförande i beredningen.” 
 
Beredningen ska organisatoriskt vara knuten till kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
När Huddinge växer och förändras är det viktigt att den politiska organisation 
svarar upp mot de behov som finns och den utveckling som sker. Det är därför 
bra att den politiska organisationen setts över. Det hade varit gynnsamt för 
kommunen att processen med att ta fram en ny politisk organisation arbetats 
fram tillsammans mellan alla partier och i god tid före valet. Så arbetar flera 
andra kommuner och det hade kunnat leda till en än mer slipad organisatorisk 
struktur och inte minst hade det varit värdefullt ur ett demokratiperspektiv. 
 
Flera av de förändringar som föreslås är bra. Den nya näringslivsberedningen kan 
bidra till en förbättrad dialog med företagare  och skapa fler arbetstillfällen i 
Huddinge. Vi tycker också att det är positivt att knyta utbildningsfrågor och 
arbetsmarknadsfrågor närmare varandra i den nya gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden, men vill flagga för att ungdomsgymnasiet fortfarande 
måste ha ett nära samarbete med övriga skolformer för barn och unga.  
 
De nya nämnderna klimat- och stadsmiljönämnden och bygglovs- och 
tillsynsnämnden kan bidra till att lyfta upp klimat- och miljöfrågor högre upp på 
agendan och en bra hantering av bygglovs- och tillsynsärenden. Dock är vi 
fortsatt oroade över den arbetsbelastning som det innebär för  
kommunstyrelsen och dess samhällsbyggnadsutskott att hantera alla 
detaljplaneärenden. 
 
Vi tror även att det finns flera fördelar med att lyfta äldrefrågorna genom att 
flytta pensionärsrådet från äldreomsorgsnämnden till ett råd under 



kommunstyrelsen eftersom många frågor som rör äldre inte enbart handlar om 
äldreomsorg. 
 
Idag när beslutet om den nya politiska organisationen fattats är det mindre än en 
månad kvar till dess att den börjar gälla. Det riskerar att leda både till stress för 
chefer och medarbetare liksom risker att beslut och ärenden faller mellan 
stolarna. En särskilt risk ser vi inom nuvarande socialnämndens ansvarsområden 
då flera ärenden omfattas av strikt sekretess och förändringarna är relativt stora 
och kommer att beröra flera olika nämnder. Vi kommer att följa arbetet i den 
nya nämndstrukturen noga. Vi vill även understryka att det är oerhört viktigt att 
de individer och familjer som finns i socialnämndens verksamheter och som 
behöver samhället som mest inte hamnar i kläm på grund av omorganisationen. 
 
De råd och beredningar som föreslås väljas under kommunstyrelsen tror vi kan 
bidra på ett bra sätt till utvecklingen av Huddinge. Däremot anser vi att det redan 
i det här skedet ska slås fast hur stora dessa ska vara. Vi ser ett värde i att 
näringslivsberedningen är lite mindre, att pensionärsrådet behåller sin storlek (i 
likhet med förvaltningens förslag på sammansättningen av 
funktionshinderrådet), och att den nya trygghets- och delaktighetsberedningen 
får ett lika stor antal ledamöter och ersättare som demokratiberedningen har i 
dagsläget. Trygghets-och delaktighetsberedningen är en sammanslagning av  
tidigare demokratiberedning och Huddinges brottsförebyggande råd. Mot 
bakgrund av detta och att denna nya beredning ska arbeta med mycket viktiga 
politiska frågor för Huddinges utveckling är det viktigt att beredningen inte blir 
mindre än den nuvarande demokratiberedningen.  
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