
 

Huddinge kommun 

Kommunstyrelsen 

2021-06-16 

 

Granska och omförhandla Huddinge kommuns avtal 
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Förslag till beslut  

• Att kommunstyrelsen beslutar att undersöka möjligheterna att omförhandla avtalet 
för Fleminghallen med Niam AB för att minska såväl längden som kostnaderna.  

• Att kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att 
arbeta för att de tomma lokalerna i Fleminghallen blir uthyrda. 

• Att kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en oberoende granskning som utreder vad i 
hanteringen av Fleminghallen som har brustit samt presenterar förslag på åtgärder 
som ska motverka att en liknande situation kan ske igen. 

 

Bakgrund 

En hållbar ekonomi är en förutsättning för dagens och framtidens välfärd och ett starkare 
samhälle. En sund ekonomi innebär att ta ansvar för den ekonomiska situationen idag men 
också att rusta för framtiden. Våra gemensamma skattekronor ska därför självklart användas 
på allra bästa sätt. 

I september 2019 skulle ett bibliotek och ungdomshus ha öppnat i Fleminghallen. Detta efter 
att delar av Fleminghallens lokaler hade stått tomma under en längre tid.  
 
Att en tvist med hyresvärden nu innebär att flytten till Fleminghallen inte blir av, och att 
kultur- och fritidsverksamheten i Flemingsberg och Visättra därmed har utarmats snarare än 
att utvecklas, är både olyckligt och oroande och kräver en såväl skyndsam som långsiktig 
lösning.   

Huddinges föreningsliv är en fantastisk resurs för kommunen. Här möts och utvecklas varje 
dag tusentals barn, unga, vuxna och äldre i en berikande och stimulerande miljö. Samtidigt 
utgör föreningslivet också en viktig del i arbetet för en mer jämställd, trygg och välmående 
kommun. Att vi ger föreningslivet goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet är därför 
en investering som ger oss mångdubbelt tillbaka. De ska därför ges bästa möjliga 
förutsättningar för sin verksamhet.  



Det fanns en potential i att skapa en ny och modern samlingspunkt för idrott, kultur och fritid 
i Fleminghallen. Men flera år senare har kommunen istället betalat 6 miljoner kronor för 
outhyrda lokaler och sitter fast i ett avtal till 2036.  

Den oaktsamma hanteringen av våra gemensamma skattekronor som hanteringen av 
Fleminghallen har inneburit måste få ett slut. De tomma lokalerna måste hyras ut. Därtill 
behöver en granskning ske för att klarlägga orsakerna till hur Huddinge kommun hamnade i 
den här situationen och hur det säkerställs att det inte kan ske igen. 
 

För Socialdemokraterna 
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