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Ärende 3: Årsredovisning för 2019 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:  
1. Årsredovisning 2020 för Huddinge kommun enligt bilaga 1 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 17 mars 2021 
godkänns. 
2. Av 2020 års resultat avsätts 26,8 mnkr till kommunens 
resultatutjämningsreserv.  
3. Över- och underskott i nämndernas driftbudget 2020 överförs enligt 
tabell 2 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 17 
mars 2021 och redovisas under eget kapital.  
4. Överföringar av ej utnyttjad investeringsram för nämnderna år 2020 
med motsvarande tillägg till investeringsbudgeten för 2021, godkänns 
enligt tabell 3 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 
den 17 mars 2021.  
5. Måluppfyllelsen för Bra att leva och bo, God omsorg för individen, 
Utbildning med hög kvalitet, Ekosystem i balans, Fler i jobb, Attraktiv 
arbetsgivare och Sund ekonomi bedöms som godtagbara. 

 

Inledning 

För att en modell med mätbara mål och bedömning av måluppfyllelse ska 
vara relevant för en årsredovisning måste det finnas aktuella siffror som 
legitimerar den bedömning som görs av måluppfyllelsen. I denna 
årsredovisning saknas på ett stort antal områden mätbara belägg för den 
måluppfyllelse som har bedömts. Dessutom har man i ett två av fallen 
bedömt måluppfyllelsen som god trots att bara hälften av delmålen 
bedöms ha en god måluppfyllelse under dessa mål. Det är svårt att se 
detta som annat än en glädjekalkyl.  

 

Bra att leva och bo 

Trots att endast hälften av de 10 delmålen under Bra att leva och bo 
uppskattas ha en god måluppfyllelse. Bland de mål som endast har en 
godtagbar måluppfyllelse finns viktiga delmål som Ökad trivsel och 



trygghet i Huddinges områden, Ökat bostadsbyggande och Förbättrad 
infrastruktur. Bland målen som har en god måluppfyllelse återfinns 
däremot de för den borgerliga minoritetskoalitionen ideologiskt viktiga 
målen Ökad valfrihet och Successivt minskat skatteuttag. Det är tydligt 
vad man från den borgerliga minoritetskoalitionens sida prioriterar att 
åstadkomma med sin politik och att det inte är välfärdssatsningar som står 
i centrum.  
 
Vi vill också uppmärksamma att aktuella siffror för 2020 saknas i många 
av de tabeller som ska utvärdera arbetet inom Bra att leva och bo. 
Exempelvis gör man bedömningen att måluppfyllelsen för Ökad 
delaktighet har varit god under året trots att samtliga tabeller på området 
saknar siffror för 2020.  
 
Tidigare har byggtakten i Huddinge kommun varit relativt hög. Vi förstår att 
det är av tekniska orsaker som man inte räknar att det 2020 färdigställts 
några bostäder inom influensområdet för Spårväg syd (i enlighet med 
Sverigeförhandlingen). Samtidigt menar vi att det är anmärkningsvärt att 
Huddinge kommun under det gångna året inte färdigställt några 
hyresrätter alls. Även för 2018 och 2019 har färre hyresrätter än 
bostadsrätter färdigställts. Vänsterpartiet vill ha ett Huddinge för alla och 
där alla har råd att bo. I den aspekten är hyresrätter en bättre lösning än 
bostadsrätter. De ökar också rörligheten på bostadsmarknaden betydligt 
mer än hyresrätter.  
 
En fråga som prioriteras, åtminstone i ord, från den borgerliga 
minoritetskoalitionen, är tryggheten i Huddinge. Problemet är att det är 
svårt att fastställa hur man lyckats med måluppfyllelsen gällande Ökad 
trygghet i Huddinges områden eftersom aktuella siffror saknas i 
årsredovisningen.  

 

Utbildning med hög kvalitet 

Till att börja med måste det konstateras att det är imponerande att inte 
kunskapsresultaten för elever i årskurs 9 har sjunkit mer än de har under 
året med hänsyn till den pågående Coronapandemin som ställt särskilda 
krav på all skolundervisning. Dock ser vi fortfarande hur i högre 
utsträckning än pojkar är behöriga såväl till yrkesinriktade 
gymnasieutbildningar som till naturvetar- och teknikprogram. Denna 
snedvridning måste få ett slut. 
 
Under 2020 har också eleverna i årskurs 9, särskilt pojkarna, blivit allt mer 
missnöjda med sin skola. Det är ett ganska drastiskt tapp från 72,9 
procent till 65 procent. Huddinge kommun bör göra ansträngningar för att 
ta reda på orsaken till detta anmärkningsvärda tapp.  
 

Fler i jobb 



Den öppna arbetslösheten i Huddinge har ökat. Från 3,3 procent 2019 till 
5,2 procent 2020. Av de öppet arbetslösa är har männen ökat från 3,2 
procent 2019 till 5,5 procent 2020. Samma siffra för kvinnor har ökat från 
3,4 procent 2010 till 4,9 procent 2020. Högst öppen arbetslöshet enligt 
årsredovisningen har Vårby där den ökat från 6,5 procent 2019 till 10,1 
procent 2020. Detta är allvarligt och har naturligtvis till stor del med den 
pågående Coronapandemin att göra. Samtidigt menar vi att det är viktigt 
att kommunen vidtar starka åtgärder för att få människor tillbaka till en 
meningsfull sysselsättning, även om vi har förståelse för att detta kommer 
bli lättare när pandemin väl är över. Vi ser också att 
ungdomsarbetslösheten stigit från 2,8 procent 2019 till 4,1 procent 2020. 

 

God omsorg för individen 

Under detta mål finns endast två delmål. Trots att bara ett av dessa två 
utvärderas som att måluppfyllelsen är god har man valt att från 
kommunens sida betrakta måluppfyllelsen som god. Det mål som bedöms 
ha en god måluppfyllelse, Fler upplever god hälsa, har dessutom ingen 
statistik för 2020.  
 
Vi ser även en ganska stor minskning i nöjdheten bland brukarna av 
äldreomsorg i kommunen. Nöjdheten totalt sett har sjunkit från 77 procent 
2019 till 70 procent 2020. Bland kvinnorna har nöjdheten sjunkit från 78 
procent till 70 procent och bland männen har den sjunkit från 74 procent 
till 70 procent. Även brukarna av hemtjänst i kommunen har blivit mindre 
nöjda även om minskningen där är mindre (82 procent 2019 jämfört med 
21 procent 2020). 

 

Ekosystem i balans 

Vi kan börja med att konstatera att det är positivt att andelen fordon med 
förnyelsebara drivmedel i kommunens fordonsflotta ökat till 30,5 procent, 
även om vi kan tycka att förändringstakten borde vara högre, ställa högre 
krav och ha högre mål. Detta är en fråga där Huddinge kommun har 100 
procent rådighet och då skulle en omställning kunna gå betydligt 
snabbare. Vi kan också konstatera, med viss förvåning, att 
koldioxidutsläppen från kommunens tjänsteresor sett i kilo/anställd inte 
minskat mer under 2020 trots att det varit i stort sett omöjligt att företa 
några tjänsteresor. Trots detta ligger nivån på 75 kilo/anställd. Dock 
vänder detta för första gången sedan 2017 en trend där utsläppen från 
tjänsteresor stadigt ökat.  
 
Det är glädjande att se att fosforhalterna i samtliga sjöar i kommunen utom 
Långsjön har minskat under året. Minskningarna är blygsamma men såväl 
i Trehörningen som Orlången, Magelungen och Dreviken har 
fosforhalterna minskat. I Dreviken med hela 11 mikrogram per liter. 
 
Den totala andelen ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter har 



under 2020 minskat från 39,6 procent till 36,7 procent. Detta är en relativt 
liten avvikelse men det bör poängteras att det är en utveckling åt fel håll.  
 

Attraktiv arbetsgivare 

Den totala sjukfrånvaron har ökat under 2020, såväl bland kvinnor som 
bland män. Totalt har den ökat från 7,9 procent 2019 till 10,1 procent 
2020. Detta beror nog till stor del, som förvaltningen själva påpekar, på 
pandemin. Samtidigt är det naturligtvis oroande läsning. Vi kan dock 
konstatera att långtidssjukskrivningen sjunker, framförallt bland kvinnor. 
Det gläder oss eftersom vi från Vänsterpartiets sida under många år har 
lyft kvinnors långtidssjukskrivningar och generella sjukfrånvaro som ett 
problem som kommunen måste komma till rätta med.  
 

Sund ekonomi 

Åresredovisningen bedömer måluppfyllelsen för målet om sund ekonomi 
som god. Detta trots att den ekonomiska politik som förs i kommunen på 
ett tydligt sätt påverkar kvaliteten i kommunens verksamheter. Huddinge 
kommun finansierar satsningar genom att dubbelbeskatta hyresgästerna i 
allmännyttan. Dessutom sänks skatten och så kallade effektiviseringar 
görs som har väckt så starka reaktioner bland Huddingeborna att den 
borgerliga minoritetskoalitionen till och med ibland fått backa från sin egen 
politik, nu senast i fråga om den kommunala hemtjänsten. Man skriver 
också att det är en förbättringspotential att intensifiera arbetet med miljö- 
och klimatstrategin. Samtidigt har den borgerliga minoritetskoalitionen vid 
upprepade tillfällen röstat emot skarpa förslag i kommunfullmäktige som 
skulle hjälpa till att intensifiera detta arbete. Vidare skriver man att man 
avser fortsätta att titta på och lära sig av kommuner som kan leverera 
samma välfärd till en lägre kostnad. Det är uppenbart att 
kommunledningen har en viss fartblindhet på detta område för att kunna 
motivera sina skattesänkningar. Annars hade man inte tagit strid på det 
sätt man gjort för att spara småpengar här och där i kommunens 
verksamheter. Besparingar som i samtliga fall leder till väsentligt sämre 
eller alternativt total avsaknad av välfärd på vissa områden.  
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