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Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige besluta 

 

Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en plan för hur de extra tillskotten från 

regeringen och riksdagen för 2020, när de minskade intäkterna är täckta, ska användas 

i välfärdsverksamheterna i kommunen under innevarande år. 

 

Bakgrund 

Under de senaste månaderna har Huddinge, Sverige och stora delar av världen 

drabbats av en pandemi som lamslagit stora delar av våra samhällen. Det nya 

coronaviruset och sjukdomen Covid-19 är en fara för människors liv och hälsa, 

men krisen slår också mot enskilda löntagare och företag och påverkar i allra 

högsta grad kommunernas och regionernas ekonomiska utveckling. De 

ekonomiska förutsättningarna ändras i snabb takt och alla prognoser är mycket 

osäkra.  

 

Med anledning av att kommuner och regioner drabbats så hårt ekonomiskt till följd av 

det nya coronaviruset har såväl regering som riksdag föreslagit flera krispaket som 

riktar sig till kommunsektorn. Det gäller både kompensation för extraordinära 

kostnader och ökade generella statsbidrag och flera riktade satsningar. Enligt den 

preliminära uträkningen av de bidrag som kommer att gå till Sveriges till kommuner 

och regioner kommer Huddinge tilldelas ca 204 miljoner kronor. 
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När kommunfullmäktige behandlar delårsrapporten den 8 juni har snart halva året 

gått. Fortfarande finns det ingen plan för hur vi ska stärka välfärdsverksamheten med 

de extra tillskotten från regering och riksdag. I och med den pågående pandemin är de 

ekonomiska förutsättningarna mer osäkra, men i Sveriges Kommuners och Regioners 

(SKR) senaste scenario och i underlaget från förvaltningen framgår det att kommunen i 

nuläget beräknar att tillskotten ska täcka de minskade intäkterna 2020 med ett plus på 

40 miljoner kronor. Enligt helårsprognosen förväntas ett resultat på 3,1 procent av 

skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är långt över 

målet på de 2 procent som kommunfullmäktige har fastställt. De senaste veckorna har 

dessutom ytterligare pengar aviserats som skulle innebära cirka 33 miljoner kronor för 

Huddinge kommun.  

 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att det är hög tid att 

kommunstyrelsen tar fram en plan för hur de extra tillskotten ska komma 

Huddingeborna och kommunens välfärd till del. Den pågående krisen kommer att öka 

behoven i många verksamheter däribland försörjningsstöd, jobbskapande åtgärder, 

utbildningsinsatser och vuxenutbildning, men också behovet av extra insatser för 

elever som har varit hemma från förskolan och skolan.  

 

Framförallt ser vi också hur coronapandemin påverkar de verksamheter som ger 

service åt vår äldre befolkning. Många äldre betalar ett högt pris i form av social 

distansering och besöksförbud och personalen i äldreomsorgen har fått slita hårt de 

senaste månaderna för att ge vård och omsorg och minska risken för smittspridning. 

Detta samtidigt som äldreomsorgen är en sektor som redan innan coronapandemin 

hade stora utmaningar med hög sjukfrånvaro och omsättning av personal. Här behöver 

vi som kommun ta vårt ansvar och stötta upp och ge personalen goda förutsättningar 

att göra sitt viktiga arbete.  

 

Vi föreslår därför att tillskotten från regering och riksdag, när de minskade 

intäkterna är täckta, tillförs Huddinge kommuns välfärd, istället för att pengarna 

används till att förbättra kommunens resultat. Vi befinner oss i en ny och 

utmanande situation och behöver agera därefter. Tillskotten är ämnade till att 

användas nu. Det vore olyckligt för Huddinges invånare och anställda om vi inte 

tog möjligheten att göra det. 

 

För Socialdemokraterna           För Vänsterpartiet              För Miljöpartiet 

Rasmus Lenefors                Nujin Alacabek                    Anders Lönroth 

    


