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Ärende 12: Årsredovisning för 2018 för Huddinge kommun 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

 

• Punkten 2,3,4 i enlighet med förvaltningens förslag 

 

• att måluppfyllelsen för det övergripande målet ”Bra att leva och bo” bedöms 

som godtagbar, 

att måluppfyllelsen för det övergripande målet ”Sund ekonomi ” bedöms som 

godtagbar,  

att måluppfyllelsen för det övergripande målet ”Fler i jobb” bedöms som 

godtagbar,  

att den sammanvägda måluppfyllelsen för Grundskolenämnden bedöms som 

godtagbar, 

att måluppfyllelsen för det strategiska målet ”Attraktiv arbetsgivare” bedöms 

som godtagbar samt 

 

• att årsredovisningen för Huddinge kommun 2016 enligt bilaga 1 till 

kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2017 i 

övrigt godkänns.  

 

 

Sund ekonomi 

Huddinge har, liksom resten av Sverige, en åldrande befolkning. Det i kombination 

med en förändrad demografi har lett till att skatte- och bidragsintäkterna för 

kommunen har avvikit negativt med 23 miljoner kronor i jämförelse med vad som 

budgeterats. Samtidigt har kommunen valt att tillgodoräkna sig ett vinstuttag ur det 

kommunala bolaget Huddinge Samhällsfastigheter AB om 30 miljoner kronor, avstå 

från att fylla vakanser och inte göra nödvändiga pris- och löneuppräkningar i sin 



budget. Detta har kombinerats med ett mål om en successivt sänkt kommunalskatt. 

De kommande åren och den befolkningsutveckling vi ser ställer stora krav på en 

utbyggd och väl fungerande välfärd. För att detta ska vara möjligt är det nödvändigt 

att få in skatteintäkter, inte lägre utan snarare högre. I detta sammanhang vill vi 

hänvisa till Vänsterpartiets budgetförslag för 2019 om en höjd kommunalskatt med 10 

öre. Detta är pengar som skulle gjort stor skillnad. Vi vill också poängtera om att 

målet om minst 50 procent privata utförare inom förskola och grundskola inte 

kommer att innebära några kostnadslättnader för Huddinge kommun, risken är 

däremot att resultatet blir det motsatta. Från Vänsterpartiets sida har vi svårt att se 

hur detta skulle kunna vara ett resultat som föranleder att betrakta måluppfyllelsen för 

det övergripande målet om sund ekonomi som god och menar att Vänsterpartiets 

budgetförslag hade gjort skillnad och tillfört resurser på flera områden som är 

avgörande för att Huddinge ska få ännu bättre verksamheter och även tillgodose de 

behov som vi ser inom framförallt förskolan, grundskolan och kultur och 

fritidsnämnden. 

 

Bra att leva och bo 

Vi välkomnar att etappmålet för nybyggnation har överskridits med mer än det 

dubbla. Detta är en viktig del av Huddinge kommuns åtaganden med anledning av 

Sverigeförhandlingen. Samtidigt är det viktigt att dessa bostäder blir bostäder som 

vanligt folk har råd att bo i. Hyran i nybyggnation ska vara rimlig och hyresrätter är 

det som i första hand behövs i Huddinge kommuns bostadsbestånd. Vi välkomnar 

också att andelen som fått sitt förstahandsval till förskola och grundskola har ökat 

jämfört med föregående år, samtidigt som detta inte får betyda att kommunen lutar 

sig tillbaka utan att man fortsätter sträva i denna positiva riktning.  

 

Det är bra att tryggheten och trivseln i bostadsområdena ökar även om det sker 

successivt och i vårt tycke allt för långsamt. Samtidigt ser vi att skillnaden i upplevd 

trygghet även fortsatt skiljer sig starkt mellan män och kvinnor. Andelen kvinnor som 

känner sig trygga i sitt bostadsområde är 61 procent, att jämföra med 82 procent för 

män. Dessa skillnader är oacceptabla. Från Vänsterpartiets sida har vi tidigare lagt 

fram förslag om implementering av feministisk stadsplanering i samband med 

nybyggnation och även en trygghetsinventering ur ett kvinnoperspektiv av befintliga 

miljöer i det offentliga rummet. Orsaken till detta är just den typ av statistik vi ser i 

årsredovisningen även detta år.  

 

Vänsterpartiet lade i samband med planeringen av valrörelsen 2018 fram en motion 

för ökat valdeltagande. Vi föreslog då att resurser skulle satsas i första hand på de 

områden där valdeltagandet tidigare varit lågt och att resurser skulle avsättas i form 

av en budget för att öka valdeltagandet i dessa områden. Valdeltagandet i Huddinge 

kommun gick upp totalt med 1,23 procent. Dock ser vi fortfarande hur valkretsar i 

socioekonomiskt utsatta områden har ett sjunkande valdeltagande. I Vårby Gård 

Centrum sjönk valdeltagandet med 2,85 procent, i Visättra Östra sjönk 

valdeltagandet med 1,33 procent, i Visättra Västra sjönk valdeltagandet med 1,63 



procent och i Västra Skogås Norra sjönk valdeltagandet med 1,87 procent. Detta är 

inte ett resultat som det går att vara nöjd med. Huddinge kommun har all anledning 

att vara självkritisk och reflektera över vad det säger om demokratin i kommunen om 

de boende i kommunens socioekonomiskt utsatta områden i allt lägre utsträckning 

röstar i allmänna val.  

 

Utbildning med hög kvalitet 

Vänsterpartiet har vid flera tillfällen påpekat brister i organisationen kring 

modersmålsundervisning. Revisionsfirman PWC har nu granskat kommunens arbete 

med modersmålsundervisning och konstaterat att Huddinge kommun i detta 

avseende har en hel del att arbeta med. Samtidigt vill vi betona att detta inte får 

handla om de så kallade ”effektiviseringar” som kommunen ofta vill göra av viktiga 

verksamheter och som i praktiken innebär nedskärningar. En översyn av 

organisationen bör fokusera på hur organisationen bäst ska kunna fullgöra sitt 

uppdrag men också vilka nya språk och dialekter som behöver tas med i 

modersmålsundervisningen för att denna ska vara ändamålsenlig för så många 

elever som möjligt men även att tillgängliggöra den för alla barn oavsett vilken skola 

man går på. Vi håller med om förvaltningens målsättning om snabbare kursstarter 

och att det är viktigt att fler elever får möjlighet att pröva på modersmålsundervisning. 

Det konstateras i årsredovisningen att det är viktigt att utveckla studiehandledning på 

modersmål för att fler elever ska klara sin gymnasieexamen. Detta gör också att vi 

inte anser att det är möjligt att betrakta måluppfyllelsen för grundskolenämnden som 

god.  

 

Gällande just gymnasiebehörighet är vi oroade över att andelen pojkar som är 

behöriga till gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska linjer fortfarande bara är 84 

procent (att jämföra med 87,9 procent för flickor). En gymnasiebehörighet under 100 

procent kan aldrig betraktas som annat än ett misslyckande eftersom 

gymnasieutbildning idag är så gott som nödvändigt för även enklare arbeten.  

 

Gällande kommunens undervisning i Svenska för invandrare (SFI) konstateras i 

årsredovisningen att valfriheten bland utförare har ökat under 2018. Har man en 

sådan målsättning är detta säkert viktigt. Samtidigt är det oroande att andelen som 

klarar D-kursen (högsta nivån) på SFI har sjunkit med totalt 2 procent. Kvinnor klarar 

D-kursen i högre utsträckning men trots det klarar 2 procent färre kvinnor kursen 

2018 jämfört med 2019. När det gäller män är siffra 3 procent sämre än föregående 

år.  

 

Från Vänsterpartiets sida är vi fortsatt oroade över lärarbehörigheten för Huddinges 

grundskolor och förskolor. Den är låg redan i dagsläget och personalomsättningen i 

verksamheterna antyder ingen förbättring.  



 

 

Fler i jobb 

Huddinge kommun har tappat 37 platser i Svenskt Näringslivs rankning av 

kommunens företagsklimat och andelen nystartade företag har sjunkit. Detta är ett 

problem eftersom den öppna arbetslösheten i vissa delar av kommunen är fortsatt 

hög. I kommundelen Stuvsta-Snättringe är andelen arbetslösa ungdomar mellan 18 

och 24 år 1,1 procent. Detta kan jämföras med samma grupp i Vårby där siffran är 

3,2 procent. Den öppna arbetslösheten bland vuxna i kommundelen Stuvsta-

Snättringe är 1,4 procent, detta ska jämföras med motsvarande siffra för Vårby som 

är hela 6,4 procent. Vi kan konstatera att Huddinge kommun inte gjort tillräckligt för 

att lösa den öppna arbetslösheten och jämlikheten. Vi ser extra allvarligt på att det 

skiljer sig så pass mycket mellan olika kommundelar och på att siffran för ungdomar i 

åldrarna 18-24 år fortfarande är allt för hög.  

 

Ekosystem i balans 

Vi kan konstatera att målet om ekosystem i balans visar att det fortfarande finns 

mycket att göra, detta trots att detta är ett av de viktigaste mål kommunen har att 

arbeta efter. Här borde man verkligen göra stora ansträngningar för att nå målen. 

Byte av förvaltningens fordon med förnyelsebart bränsle följer inte utsatta etappmål. 

Vänsterpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet satt upp ett 

högre mål för denna omvandling och beklagar att den styrande koalitionen valt att 

inte prioritera detta i klimatarbetet. Vänsterpartiet har även i vårt budgetförslag lagt 

resurser på omfattande informationsarbete tillsammans med ideella föreningar bland 

Huddingeborna för att minska klimatpåverkan och föroreningar. För att nå utsatta mål 

behöver medborgarna engageras. Tyvärr avslogs förslaget.  

 

Även för 2018 är resultatet inte godtagbart för delmålet om god vattenstatus i våra 

vattendrag. Fosforhalterna har till och med ökat i sjöarna och det är svårt att tro att 

man ska nå det etappmål som satts upp för 2021. Här behövs kraftfulla åtgärder.  

 

Attraktiv arbetsgivare 

Självinsikten hos Huddinge kommun när man bedömer måluppfyllelsen för målet om 

att vara en attraktiv arbetsgivare visar år efter år stora brister när man läser 

årsredovisningen. Nöjdheten bland medarbetarna har under året sjunkit enligt 

mätetalet hållbart medarbetarengagemang (HME) i medarbetarenkäten. 

Kompensationen för pris- och löneökningar är fortsatt eftersatt i Huddinge kommun, 

vilket är ett medvetet val av den borgerliga minoritetskoalitionen. Detta gör att man 

även fortsatt har en indirekt löneskuld till kommunens medarbetare.  

 



Vänsterpartiet har tidigare motionerat till kommunfullmäktige om att utreda kvinnors 

sjukfrånvaro. Fortfarande har inget gjorts för att sänka sjukfrånvaron bland 

kommunens medarbetare. Detta är något som vi ser allvarligt på. Sjukfrånvaron för 

kvinnor under 2018 gick upp från 8,8 procent till 8,9 procent. Sjukfrånvaron för män 

ligger på samma nivå, 5,3 procent, som föregående år. Vi oroas över att den signal 

de fortsatt höga sjukskrivningstalen skickar till personalen är att deras hälsa inte är 

högsta prioritet för kommunen. Arbetet med att minska sjukfrånvaron måste 

prioriteras och i synnerlighet arbetet med att minska kvinnors sjukfrånvaro som alltså 

är betydligt högre än männens.  
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