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FÖRSLAG 
 
 

Ärende 5: Årsredovisning för Huddinge kommun 2015 (KF) 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

• Punkterna 2,3 och 4 i enlighet med förvaltningens förslag 
 

• Måluppfyllelsen för det övergripande målet ”bra att leva och bo” bedöms som  
godtagbar 
 

• Måluppfyllelsen för det övergripande målet ”utbildning med hög kvalitet” bedöms 
som godtagbar 
 

• Den sammanvägda måluppfyllelsen för socialnämnden bedöms som godtagbar 
 

• Årsredovisning för Huddinge kommun 2015 enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 mars 2016 godkänns i övrigt 

 
• Nämndernas verksamhetsberättelser godkänns i övrigt 

 
Bakgrund 
 
Årsredovisningen beskriver en omfattande och i stora delar mycket imponerande verksam-
het. Den visar inte minst hur kommunens personal varje dag gör viktiga insatser för 
Huddingeborna inom en lång rad områden. Samtidigt finns det mycket i den kommunala 
verksamheten som inte fungerar tillfredsställande. Även om vi har respekt för att det är svårt 
att göra samlade bedömningar av måluppfyllelsen i en så omfattande verksamhet så tycker 
vi att förslaget till årsredovisning även i år tenderar att i vissa delar beskriva verkligheten i 
alltför ljusa färger. Ett exempel på det är hur de olika måtten inom skolan behandlas. De 
mått som visar en sämre bild problematiseras medan det enda mått som visar på framgång 



 
 
 
 
 
lyfts fram på ett okritiskt sätt. Ett annat är att i princip obefintliga ökningar av invånarnas 
omdömen rörande kultur- och fritidsutbudet lyfts fram som säkerställda. Vi hoppas inte att 
det har något samband med att kommunens vision numera lägger så stor vikt vid hur 
kommunens uppfattas och därmed på bilden av kommunen. 
 
Det finns inte stöd i årsredovisningen för att måluppfyllelsen för det övergripande målet ”bra 
att leva och bo” ska bedömas som god. Exempelvis är antalet nya bostäder färre än planerat 
och antalet detaljplaner som har antagits är färre än förväntat. Det är vidare svårt av 
underlaget att förstå hur måluppfyllense för delmålet ”Förbättrad infrastruktur” har blivit 
bedömd som god. Andelen invånare som är nöjda med kommunens kommunikationer har 
till exempel minskat, även om det sannolikt är inom den statistiska felmarginalen. Det är 
positivt att fler får sitt förstahandsval till förskolan, men det är fortfarande en lång väg till att 
kommunen har tillfredsställande resultat där. För flera av de återstående delmålen under 
”bra att leva och bo” redovisas mycket diffusa resultat. Särskilt allvarligt är att det under 
delmålet ”ökad jämlikhet” inte finns någon analys som tyder på att kommunen har gjort 
någon skillnad för att minska klyftorna i makt, inflytande och livschanser mellan människor 
och kommundelar i Huddinge. Vår bedömning är att  måluppfyllelsen ska ses som godtagbar.      
 
Enligt tjänsteutlåtandet bedöms målet ”Utbildning med hög kvalitet” som god. Vi bedömer 
istället måluppfyllelsen som godtagbar. Det är i och för sig så att kunskapsresultaten för 
läsåret 2014/2015 i årskurs 6 blivit något bättre, att de genomsnittliga meritvärderna i 
årskurs 9 haft en positiv utveckling och att andelen elever med gymnasieexamen inom tre år 
ökat något i jämförelse med förra året. Skälen till att vi gör en annan bedömning är bland 
annat att andelen elever med gymnasiebehörighet har sjunkit, att resultaten i årskurs 3 är 
lägre än föregående år och att andelen med minst betyg E i årskurs 9 står stilla. 
 
Inom skolan börjar det bli bråttom att vända utvecklingen med för svaga skolresultat och 
dålig likvärdighet. Det duger inte att bara hänvisa till meritvärdena i årskurs nio för att sedan 
luta sig tillbaka. Det är ett känt faktum att meritvärdena i årskurs nio går upp i hela landet. I 
och med att det sammanfaller med att våra elever kommer sämre ut i internationella 
jämförelser av kunskapsnivåerna så är det inte rimligt att det får en sådan framträdande 
plats i bedömningen av vår skola. Vårt lands konkurrenskraft hänger på att vi har en 
välutbildad befolkning och som det ser ut i dag misslyckas vi med vårt uppdrag. Huddinge 
behöver en samlad strategi för höjda kunskaper – den måste ta sin utgångspunkt i att höja 
resultaten där de är som lägst och att börja tidigt. Satsningar på att locka och stimulera 
skickliga lärare, skapa mindre klasser och bedriva mer inlärning på elevernas modersmål bör 
vara sådant som ingår i det arbetet. Den satsning på skolan som vi har föreslagit varje år 
under den förra mandatperioden – och som varje gång har avfärdats - hade behövts. Vi 
sätter stort hopp till de satsningar på skolan som regeringen nu genomför. 
 
Vi anser inte att det finns stöd i årsredovisningen för att den sammanvägda måluppfyllelsen 
för socialnämnden ska bedömas som god. Det är allvarligt att socialnämnden redovisar ett 
underskott på – 12,8 miljoner kronor. En ekonomi i balans är en förutsättning för att på lång 
sikt kunna bedriva en god verksamhet. För att måluppfyllelsen ska kunna ses som god krävs 
en betydligt sundare ekonomi. Därför är vår bedömning är att måluppfyllelsen ska bedömas 



 
 
 
 
 
som godtagbar. När det gäller målet God omsorg om individen menar vi att det skulle vara 
rimligare att anse måluppfyllelsen för socialnämnden som godtagbar, och inte god, då det 
under året funnits stora svårigheter att rekrytera personal, ett ökat antal ärenden på grund 
av nya lagkrav och en stor tillströmning av flyktingar vilket har ställt mycket stora krav på 
omställning i organisationen.  
 
När Moderaterna, Sverigedemokraterna och de mindre borgerliga partierna röstade igenom 
mål och budget för 2015 hade vi ett alternativt förslag med bland annat flera mål, delmål och 
uppdrag som hade gett kommunens arbete en delvis annan inriktning. De handlade bland 
annat om jobb för unga, skolutveckling, jämlika villkor och jämställdhet, förebyggande socialt 
arbete och rimliga boendekostnader.  Vi prioriterade också annorlunda och lade mer pengar 
till förskolan och skolan på bekostnad av volymuppräkningen på den centrala 
administrationen. 
 
I förskolan är utmaningarna är alltjämt att tillgodose behovet av förskoleplatser på kort och 
lång sikt, att öka andelen förskollärare och utbildade barnskötare och att minska antalet 
barn i barngrupperna. Förbättringsområden är också modersmålstöd och den ökande 
sjukfrånvaron. I grundskolan måste likvärdigheten mellan elevers och skolors resultat 
förbättras, jämlikheten öka  och utmaningen att behålla och rekytera behöriga och 
legitimerade lärare till kommunens alla skolor och områden tas på största allvar. Vidare 
oroar bristen på lokaler som bidrar till att alltför många inte får sitt förstahandsval 
tillgodosett. 
 
Dagens arbetsmarknad ställer krav på att man har en gymnasieutbildning och arbetslösheten 
för unga som inte har en slutförd gymnasieutbildning är mer än dubbelt så hög som för dem 
som har en gymnasieexamen. Det är oroande att så många som en tredjedel av Huddinges 
gymnasieelever inte når en gymnasiexamen inom tre år och att samma siffra på 
yrkesprogrammen är över 40 procent.  
 
Även inom äldreomsorgen finns det fortsatt anledning till oro. Kommunen tillämpar fortsatt 
en mycket låg ersättning till den egna hemtjänsten och de privata hemtjänstföretagen. 
Kommunen måste se till att den statliga satsning på personal i äldreomsorgen som 
regeringen genomför kommer Huddinges äldre till del. En utmaning är det ökande behovet  
av hemtjänst, särskilt boende och korttidsboende. 
 
Det är bra att servicen till Huddinges företagare är i fokus för flera nämnder. Det dåliga 
företagsklimatet är ett hot mot jobb och utveckling i Huddinge. 
 
Det är ett fortsatt problem att sjukfrånvaron ökar bland kommunens anställda. Vi måste 
göra mer för att säkerställa en god arbetsmiljö. 
 
Av årsredovisningen framgår att såväl områdes-, som jämställdhetsperspektivet är för 
frånvarande i kommunens arbete. Mot bakgrund av de stora skillnader som finns mellan 
kommunens olika geografiska delar och de mycket oroande klyftor som växer människor 
emellan blir kommunens arbete med folkhälsa och jämlika villkor ännu viktigare. Det märks 



 
 
 
 
 
tyvärr att jämlikhet inte var ett övergripande mål för de borgerliga partierna i Huddinge 
kommun. 
 
 
För Socialdemokraterna För Miljöpartiet För Vänsterpartiet 
 
 
Sara Heelge Vikmång  Marica Lindblad Nujin Alacabek Darwich
  
 
 


