2020-12-07
Kommunkansliet

Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Diarienummer

Uppdrag

Uppdraget lämnat av

Uppdraget Beslutat redovislämnades, ningsdatum
datum

Politiskt organ/Förvaltning som Status och planerad
tilldelats uppdraget
rapportering

KSM 2017-993-210

Kommunfullmäktige

2017-12-14

2019/KS 0092 010

Framtagande av
miljöprogram/hållbarhetsprogram
Utveckla ungdomsdialogen i kommunen

Kommunstyrelsen

2019-02-05

Kommunstyrelseförvaltningen/samhällsbyggnadskontoret
Kommunstyrelseförvaltningen

2019/KS 0049 30

Ett tryggare Granängsringen

Kommunstyrelsen

2019-02-05

Delrapporterad i sept 2019.
Uppdraget förslås avslutas.
Pågående, planerad
redovisning kvartal 2 2021
Pågående, löpande redovisning

2019/KS 0275 003

Uppdrag om måltidspolicy

Kommunstyrelsen

2019-08-20

Kommunstyrelseförvaltningen

Pågående, planerad
redovisning kvartal 1 2021

2019/KS 0221 010

Utreda förutsättningarna för att inrätta
Kommunstyrelsen
biståndsbedömt trygghetsboende med cirka 20
platser i fastigheten Björkebo

2019-11-12

Kommunstyrelseförvaltningen

Pågående, planerad
redovisning jan 2021

Samhällsbyggnadskontoret

Påbörjas när andra beroenden
är klargjorda, t.ex. Dalgränds
uträtning

Kommunstyrelseförvaltningen i
samverkan med respektive nämnd

Pågående uppdrag i
lokalförsörjningsplanen,
uppföljning månadsvis samt
planerad reviderad plan januari
2021. Uppdragen uppdateras
efter antagande av anläggningsoch lokalförsörjningsplanen
2021-2033.

Översyn av hela området ur ett
stadsplaneringsperspektiv i syfte att bland
annat skapa förutsättningar för att
målsättningen med en tillbyggnad av
Björkdalen till ett större äldrecentrum kan
förverkligas.
2019/KS 0365 003

a)
Bearbeta lösningsförslagen för att
tillgodose behovet av förskolor på längre sikt.

b)
Utreda lokaleffektivisering av förskolor i
Trollbäcken med anledning av prognostiserad
överkapacitet under planperioden.
c)
Planera för temporära lösningar för att
snarast öka antalet förskoleplatser i
centrumområdet.
d)
Planera för att säkerställa förskoleplatser
i östra området med anledning av försening av
förskolan på Sågentomten.
e)
Utreda permanent lösning för Hanvikens
skola som idag har två paviljonger vars
tillfälliga bygglov löper ut i slutet av
planperioden.

Kommunstyrelsen

2020-01-07

Slutet av 2019

f)
Arbeta fram förslag till helhetslösning för
att utöka antalet grundskoleplatser i
centrumområdet. Utredningen ska innehålla ett
samlat övervägande och möjlighet till
ombyggnad/tillbyggnad av befintliga skolor,
inklusive gymnasiet, samt möjligheter till flytt
och samordning av verksamheter som
exempelvis särskolan, förskolor och
fritidsgårdar i skollokaler. Alternativt reservera
tomt för nybyggnation av en grundskola i
centrumområdet.
g)
Utreda behov av helhetslösning för fler
skolplatser i området öst år 2025.
h)
Se över utbyggnadstakten för planerade
vård- och omsorgsboenden för äldre.
i)
Utreda lokaler för dagverksamhet,
företrädesvis i Trollbäcken, samt säkerställa
behovet av lokaler för träffpunkt för äldre under
planperioden.
j)
Utreda förutsättningar för ett nytt
gruppboende innan 2024.
k)
Reservera tomt för ett nytt gruppboende
för personer med funktionsnedsättning vart
annat år från och med år 2024.
l)
Utreda behov och lösningsförslag för
korttidstillsyn och daglig verksamhet på sikt för
personer med funktionsnedsättning.
m)
Utreda och planera för att tillgodose
lokalbehoven inom individ och
familjeomsorgen.
n)
Utreda behovet och lösningsförslag för
anläggningar för rackethall och gymnastik.
o)
Redovisa förslag för eventuell
omlokalisering av Café Bonza till mer
centrumnära lokaler samt planera för utredning
för lösningsförslag för Fårdala ridhus.

2020/KS 0060 012
2019/KS 0221 010

p)
Utreda vilka spontana idrottsaktiviteter
inom Wättinge kvalitetsprogram som ska
prioriteras, exempelvis aktivitetsområde, samt
utreda behov och möjliga lösningsförslag för
lokaler till kulturverksamhet.
Översyn av arrendekontrakt Uddby gård
Översyn av bolagsordning och ägardirektiv för
Tyresö bostäder

Kommunstyrelsen

2020-02-19

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsen

2020-03-31

Kommunstyrelseförvaltningen

Planerad återrapportering
senast februari 2021
Planerad återrapportering vår
2021

KSM 2020 312 301

2020/KS 0175 001

Utredning av solenergi på Tyresö kommuns
fastigheter
Uppdrag om ökade möjligheter för politiskt
engagemang
Uppdrag om ökad medborgardialog

2020-06-22

Kommunstyrelseförvaltningen/samhällsbyggnadskontoret
Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsen

2020-06-22

Kommunstyrelseförvaltningen

2020/KS 0174 001

Uppdrag om ökat valdeltagande i Tyresö

Kommunstyrelsen

2020-06-22

Kommunstyrelseförvaltningen

KSM 2020 773 330

Utredning och plan för stadsodling och
skolträdgårdar
Konsekvensanalys utifrån skyfallsutredningen
och strukturplan för Bollmora och Lindalen

Kommunstyrelsen

2020-06-22

Kommunstyrelsen

2020-08-25

Kommunstyrelseförvaltningen/samhällsbyggnadskontoret
Kommunstyrelseförvaltningen/samhällsbyggnadskontoret

BMI ska utvärdera samarbetet inom ECCAR
Europeiska koalitionen mot rasism efter tre år

Kommunstyrelsen

2020-09-15

Kommunstyrelseförvaltningen

Planerad återrapportering 2023

2020/KS 0239 010

Förstudier grundskolor i centrum

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Planerad återrapportering våren
2021

KSM 2020 1139 431

Åtgärder för naturlig vattenregim och fria
vandringsvägar i Wättingeströmmen
Partiell inlösen av ansvarsförbindelse för
pensionsskuld

Kommunstyrelsen

2020-10-06

Kommunstyrelsen

2020-10-27

Barn- och utbildningsförvaltningen
eller kommunstyrelseförvaltningen
(samhällsbyggnadskontoret)?
Kommunstyrelseförvaltningen/samhällsbyggnadskontoret
Kommunstyrelseförvaltningen

KSM-2020-1555-037

Uppdrag att ta fram en strategisk avfallsplan

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

2020-12-01
2020-12-01

Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen

KSM-2020-1378

Uppdrag om att utreda plats för återbruk och
reparation

2020/KS 0173 001

KSM 2020 1085 037

2020/KS 0268 12

Kommunstyrelsen

2020-03-31

Planerad återrapportering feb
2021
Planerad återrapportering maj
2021
Planerad återrapportering maj
2021
Planerad återrapportering
kvartal 3 2021
Planerad återrapportering
kvartal 1 2021
Planerad återrapporterin

Åtgärder Wättingeströmmen
klara senast 2024
Planerad återrapportering våren
2021

