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FÖRSLAG 
 

Ärende 9: Årsredovisning för 2018 för Huddinge 
kommun 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

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

• Den sammanvägda måluppfyllelsen för grundskolenämnden bedöms som 
godtagbar. 
 

• Årsredovisning för Huddinge kommun 2018 enligt bilaga 1 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 mars 
2019 godkänns i övrigt. 

 
Bakgrund 
 
Årsredovisningen beskriver en omfattande och i stora delar imponerande 
verksamhet. Den visar inte minst på 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. 
 
När kommunfullmäktige fattade beslut om mål och budget för 2018 hade vi 
andra förslag med bland annat fler mål och delmål som gett kommunens arbete 
en delvis annan riktning. Vi satsade 20 miljoner kronor mer på grundsskolan, 8 
miljoner kronor mer på förskolan och 11 miljoner kronor mer på äldreomsorgen 
än Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, 
Kristdemokraterna och Huddingepartiet. Utöver förskola, skola och en trygg 
äldreomsorg, prioriterade vi insatser för att minska kostnader för inhyrd personal 



och för att stärka vårt föreningsliv. Det hade gett bättre förutsättningar för 
kommunen och för Huddinges invånare. När årsredovisningen för 2018 nu 
presenteras är det tydligt att våra satsningar hade behövts. 
 
Det är bra att nämnderna som helhet uppvisar ett positivt resultat. Två nämnder 
gör ett underskott och i flera nämnder finns det verksamheter som gör 
underskott 2018. En förutsättning för en sund ekonomi är en tydlig politisk 
styrning. För det krävs en bredare majoritet som samarbetar och inte ett styre i 
minoritet på ena sidan blockgränsen. 
 
Det finns inte stöd i årsredovisningen för att den sammanvägda måluppfyllelsen 
för grundskolenämnden ska bedömas som god. I nämndens egna 
verksamhetsberättelse är alla övergripande och strategiska mål utom två 
bedömda som godtagbara. Det borde därmed också vara den sammanvägda 
måluppfyllelsen. Grundskolenämnden har under året arbetat med den 
handlingsplan för att få ekonomin i balans som en majoritet i nämnden drev 
igenom och som både personal, föräldrar och de fackliga organisationerna varnat 
för och som bland annat handlar om nedskärningar i elevhälsa och att minska 
antalet mindre arbetsgrupper. Det är tydligt att den strama ekonomiska ramen 
gett utslag. Flera skolor och verksamheter i nämnden går med underskott 2018. 
Det är tydligt att Socialdemokraternas prioritering på skolan i vårt budgetförslag 
för 2018 hade behövts för att höja kunskapsresultaten och öka jämlikheten. 
 
I grundskolenämndens verksamhetsberättelse framgår det att 
kunskapsresultaten i matematik faller i både årskurs 3 och årskurs 6, att 
behörigheten till såväl yrkesprogram som högskoleförberedande program i 
gymnasiet har gått ner i jämförelse med 2015, samt att andelen elever som 
uppnått kunskapsgraven och minst E i lästa ämnen sjunkit sedan 2015. Samtidigt 
vittnar många lärare om en hård arbetsbelastning med hög stress och att de inte 
har tillräckligt med tid för varje elev. Både den långa och korta sjukfrånvaron har 
ökat. Detta är bekymmersamt och riskerar att leda till att eleverna inte får det 
stöd de behöver och har rätt till. Utöver är det en lägre andel elever i de yngre 
åldrarna som känner sig trygga i skolan och på fritids. Både i de lägre och högre 
årskurserna uppger elevererna att de är mindre nöjda med sin skola än tidigare 
år.  
 
Även i socialnämnden är läget fortsatt ansträngt inom flera 
verksamhetsområden. Nämnden redovisar ett underskott på – 5,4 mnkr inklusive 
flyktingmottagande. Underskottet inom funktionshindersområdet är – 7,5 mnkr 
och inom vård- och behandling - 6,4 mnkr. Utöver detta har nämnden också ett 
ackumulerat underskott på 49,9 mnkr som följd av omorganisationen mellan 
socialnämnden och den nya vård- och omsorgsnämnden. Vi noterar att reglerna 
om att underskott ska betalas av inom tre år nu inte har följts. Vi 
socialdemokrater har länge drivit på för att ta fram strategier för hur nämnden 



ska få en ekonomi i balans både på kort och lång sikt. Det behövs bättre 
uppföljning och styrning av nämnden. Detta är också något som revisorerna 
påtalat. Det är av yttersta vikt att det ekonomiska läget inte går ut över brukarna 
och kvaliteten i nämndens verksamheter.  
 
Natur- och byggnadsnämnden gör ett underskott på – 41,5 mnkr. Underskottet 
härör ur kommunens natur- och gatudrift i vilken vinterväghållningen står för 
den största delen av underskottet. Det är tydligt att snöröjningen, sandningen 
och sandupptagningen lämnar mer att efterfråga både kostnadsmässigt och hur 
detta fungerar i kommunen. Vi utgår från att detta ses över och ändras i 
samband med de nya avtalen som ska komma på plats. För att Huddinge ska 
upplevas som en trygg och bra kommun att leva, vistas och verka i är det viktigt 
att grundläggande service som snöröjning fungerar. 
 
Samhället kan aldrig bli hållbart om vi inte värnar om miljön och för en aktiv 
klimatpolitik. I årsredovisningen framgår det att vattenprover från kommunens 
sjöar visar att arbetet för god vattenstatus måste förbättras. Vi tycker det är bra 
att det tydligt framgår i årsredovisningen att måluppfyllelsen för god 
vattenstatus i våra sjöar ska ses som ej godtagbar. Vi förutsätter att de 
nödvändiga åtgärder som behövs kommer på plats för att förbättra 
vattenstatusen.  
 
Huddinges föreningsliv är fantastiskt och varje dag gör ideella eldsjälar 
ovärderliga insatser för våra barn och unga. Ett rikt föreningsliv skapar 
möjligheter att delta i- eller vara åskådare till idrotts- och kulturarrangemang och 
därmed också till en meningsfull fritid för många. Det bidrar i sin tur till ett 
tryggare Huddinge. Vi har därför varit emot de taxehöjningar för föreningslivet 
som har införts och som på många håll har tvingat föreningar att höja sina 
avgifter eller lägga ner delar av sin verksamhet.   
 
Det är tydligt i årsredovisningen att kommunen måste arbeta mer aktivt med 
frågor som rör jämställdhet och minskade klyftor.  Mot bakgrund av de stora 
skillnader som finns mellan kommunens olika geografiska delar och de mycket 
oroande skillander som växer människor emellan blir kommunens arbete med 
folkhälsa och jämlika villkor ännu viktigare. Vårt övergripande mål om Jämlika 
villkor och jämställdhet med en rad delmål på detta tema hade behövts för att 
göra Huddinge till en bättre och mer jämlik kommun. Ambitionerna på detta 
område måste höjas.  
 
Ytterligare en fråga som är direkt avgörande för Huddinges utveckling är arbetet 
med att vara en attraktiv arbetsgivare. Om inte kommunen lyckas behålla och 
attrahera kompetent personal genom bland annat goda arbetsvillkor och 
förutsättningar att göra ett bra jobb kommer kvaliteten att försämras. 
Sjukskrivningarna bland personalen i kommunen ligger fortfarande högt och 



likaså personalomsättningen. Många verksamheter vittnar om att det är svårt 
både att behålla befintlig och att rekrytera ny personal. Det handlar inte minst 
om personalkategorier som sjuksköterskor, biståndshandläggare, 
undersköterskor och fritidspedagoger där personalomsättningen är som störst. 
Personalomsättningen är ett viktigt mått för kommunen och vittnar bland annat 
om verksamhetens kvalitet och arbetsmiljö. Våra satsningar på att avskaffa de 
ofrivilliga deltiderna i kommunen hade varit en viktig pusselbit i arbetet med  att 
stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare. Det finns också ett fortsatt behov i 
kommunen att minska och följa upp kostnaderna för inhyrd personal och ta ett 
samlat grepp om arbetet med vikarier när ordinarie personal exempelvis är sjuk.  
 
För Socialdemokraterna 
 
 
 
Sara Heelge Vikmång 

 

 


