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Varför har vi kommuner?

• gemensamma angelägenheter
• fattigvård
• hälsoskydd
• grundskola (gymnasium)

2 500 kommuner fram till 1952 
848 kommuner
450 kommuner på 1960-talet
270 kommuner, mål 1970
274 kommuner 1974
290 kommuner idag
I morgon?



Obligatoriska verksamheter

• Allmänna val
• Överförmyndare
• Fysisk planering
• Bygglov, tillstånd, tillsyn
• Kris- och riskhantering
• Viss väghållning
• Vatten och avlopp
• Renhållning/sophämtning
• Räddningstjänst

• Bistånd enligt socialtjänstlagen 
och angränsande lagar
- individ- och familjeomsorg
- handikappomsorg
- äldreomsorg

• Barnomsorg
• Grundskola
• Gymnasieskola
• Vuxenutbildning
• Bibliotek
• Skuldrådgivning



Frivilliga verksamheter

• Näringslivsarbete
• Industrimark
• Marknadsföring
• Vänortskontakter
• Fritid
• Kultur
• Konsumentvägledning
• Hamnverksamhet
• Flygplatser



Kommunala särdrag
• Politiskt styrd

• Roller för politiker och tjänstemän
• Konflikt som affärsidé

• Offentlighetsprincipen
• Massmedias roll
• Bra idéer är gratis!

• Myndighetsutövare, serviceproducent, samhällsbyggare, välfärdsmäklare 



Styrkor
• Starkt stöd
• Långsiktig överlevnad
• Offentlighetsprincipen
• Meningsfulla och kvalificerade uppgifter
• Personunion mellan medlemmar och medarbetare (?!)
• En utvecklingsbransch

Ämne



Svagheter
• Traditionens makt
• Alla goda gåvors givare
• Incitament för brukare
• Organisation före uppgift
• Konjunkturkänslig

Ämne



Så styrs Huddinge



Huddinge kommun, valet 2018
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Koalitionen 30 mandat (29)
S, V och MP 24 mandat (27)



1999-2002

2003-2006

2006-2010

2010-2014

2014-2018

2018-2022  



Så styrs Huddinge
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Vår vision

Huddinge ska bli en av de tre 
mest populära kommunerna i 
Stockholms län att bo, besöka 
och verka i.



Huddinges vision och mål
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Roller och ansvar



Styrmodell

15



Huddinge kommuns organisation 
från och med januari (nämnder och råd) och april (förvaltningar) 2019

Arena Huddinge
Huge Bostäder AB 
Huddinge Samhällsfastigheter AB 
SRV Återvinning AB
Södertörns Energi AB
Söderenergi AB
Södertörns Fjärrvärme AB
Stockholm Vatten och Avlopp AB
Stockholmsregionens Försäkring AB
Södertörns överförmyndarnämnd
Södertörns brandförsvarsförbund



2/3 arbetar inom skolan och förskolan
Totalt är vi nästan 6 700 
medarbetare i kommunen



Stark befolkningsutveckling

14:e

110 000



Med över 110 000 invånare är 
vi den näst största kommunen 
i Stockholms län.



Huddinge bygger det moderna samhället
Huddinge kommun är bland de mest ambitiösa i regionen när 
det gäller bostadsbyggande. År 2030 kan cirka 150 000 
personer bo i Huddinge. Tills dess ska cirka 20 000 nya bostäder 
byggas. 

Här lägger den nya tvärspårvägen Spårväg syd grunden för 
några av Sveriges största bostadsprojekt. 

Störst är tillväxten i Kungens kurva, Flemingsberg och centrala 
Huddinge





Spårväg syd
banar väg för 
bostäder

Bilden är från Trafikförvaltningen, 
Stockholms läns landsring





Stark utveckling och mångsidigt näringsliv

I Huddinge finns närmare 9 000 företag med fler än 45 000 arbetstillfällen. 
Här finns ett starkt nyföretagande med en tillväxt av arbetstillfällen. 
Tillväxten i antal anställda ökar, och nyföretagandet går bra. 

De branscher som växer mest är:
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Näringslivet
• Fler än 9 000 företag 
• Mer än 45 000 arbetstillfällen 
• Näringslivet mångsidigt och varierat
• Näringslivet i Huddinge växer mer än Sverige i antal 

anställda och antal företag
• Tillväxten sker främst i mindre företag med färre 

än 50 anställda
• De branscher som växer är utbildning, hälso-/sjukvård, 

logistik, företagsservice och besöksnäring 
• Största branscherna är detaljhandel och bygg
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Kunskapsstaden Flemingsberg
Centrum för vård, utbildning, juridik, forskning och
innovationer 



Kungens kurva - Skärholmen

Nutid
Norra Europas största handelsplats

30 miljoner besökare

7,3 miljarder i omsättning

5000 anställda

Framtid
Tätare och mer stadslik bebyggelse

Handeln drivkraft

10 000 - 15 000 nya arbetsplatser

Upplevelser och mötesplatser
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Vi älskar naturen!

Huddinge har ett oslagbart läge där vackra natur- och friluftsområden 
möter storstadens bekvämligheter. 
Vi satsar på att göra naturen tillgänglig för så många som möjligt.



• Politiken bestämmer
• Var dig själv
• Det går inte att vara alla till lags
• Tänk först, fråga sedan
• Alla goda gåvors givare finns inte
• Inga lik i garderoben
• 20 min depression är OK

• Höga förväntningar
• Tydliga krav
• Empati och respekt
• Arenor och struktur
• Uppföljning
• Acceptera inte delegation 

uppåt
• Tillgänglig - tjänstevägen
• Ledaren gråter inte med 

gruppen

Att leda sig själv Att leda andra



Tips på vägen

• Uppdragsfokusering – se upp för fritt valt arbete
• Var värdeskapande – prioritera rätt saker 
• Personlig vision – identifiera din drivkraft
• Omvärldsspana - reflektera, reagera och relatera
• Ta initiativ – det händer inte av sig självt…
• Gör klart - det som blir färdigt räknas
• Samverka, hitta synergier och partners

Vill du komma fram snabbt – gör det själv
vill du komma långt – gör det med andra

• Acceptera dig själv - du är inte perfekt…



Håll budget!

Leverera det du ska!

Inget fritt valt arbete!

Glöm aldrig att du jobbar med andras pengar!



Varför ”ett gott samspel mellan 
förtroendevalda och förvaltning”?

Särskilda kännetecken för ett gott 
samspel

•För nyttan och värdet för 
kommuninvånarna
•För att säkra kvaliteten och få ett 
effektivt resursutnyttjande.
•För att kunna gå från beslut till 
genomförande.
•För att få en fungerande styrning.
•För att kunna upprätthålla legitimiteten, 
integriteten och objektiviteten.
•För att undvika en ”vi- och dom”-
uppdelning
•För att vara förebilder/ambassadörer.

•Tydlighet i uppdraget med de formella 
förutsättningar klargjorda
•Ett omvärldsrelaterat samspel
•Effektiva arbetsformer
•En öppen dialog med respekt, 
förtroende och ärlighet
•Omtanke
•Ömsesidig ”systemförståelse”
•God uppföljning och trygghet i att 
fattade beslut genomförs
•Tillåtande och lättsamt klimat

Samspel mellan förtroendevalda och förvaltning



Kommundirektörens/förvaltningschefens 
särskilda ansvar och uppgifter för att skapa 
det goda samspelet

Förtroendevaldas särskilda ansvar och 
uppgifter för att skapa det goda 
samspelet

• Att få hela förvaltningen att jobba för de 
politiska målen.

• Att ge sakkunskap/underlag så att våra 
förtroendevalda kan formulera mål

• Att visa respekt för förtroendevaldas 
situation

• Att hjälpa förtroendevalda att hantera stora 
informationsmängder

• Att ha kommunikation och 
sammanhållning, mellan helhet och 
delar samt mellan förtroendevalda och 
förvaltning

• Att värna om helhetssynen
• Att våga drömma och diskutera    
långsiktiga strategifrågor

• Att formulera tydliga mål och kräva 
uppföljning

Samspel mellan förtroendevalda och förvaltning



Framtida utmaningar
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Andras visdomar
Bättre börda bär man inte på vägen än mycket manvett

(Hávamál, 800-900-talet)

Klandervärt beteende i privatlivet väcker misstankar om att det offentliga uppdraget inte 
sköts med desto större framgång 

Kommunens medel skall användas på samma sätt som en ordentlig karl sköter sina egna 
tillgångar.   

(Finlands kommuntidning 1992)            



Apropå sunt förnuft
Den nya gatubelysningen har blivit något dyrare än beräknat och kommer därför, av 

besparingsskäl, att hållas släckt under den mörka årstiden.

Kommunalt stöd kommer i fortsättningen huvudsakligen att utgå till de föreningar som 
icke behöva dylikt stöd.

- Vi vilja å detta sätt uppmuntra de föreningar, vilka klara sig själva utan att belasta den 
kommunala budgeten, förklarar hr informationssekreteraren V.H.

Kommunalskatten måste höjas, enligt vad hr ekonomichefen E.J. uppger. Främsta skälet 
till den nödvändiga skattehöjningen är behovet av att tillskapa resurser, så att en 
skattesänkning blir möjlig.
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