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Särskilt yttrande  

 

Kommunstyrelsen 2020-04-15 

Ärende 7 – Årsredovisning 2019 för Södertälje kommun 

 

Synpunkter på årsredovisningen 
 

Årsredovisning 2019 för Södertälje kommun är ett gediget dokument som 

innehåller det mesta av det mesta. Den ger en värdefull insikt i den kommunala 

verksamheten för den som är intresserad, och den visar på ett brett 

engagemang på många nivåer och höga ambitioner. Många avsnitt överraskar 

en positivt med tydliga förklaringar, väl bearbetad text och klara slutsatser. 

Jag delar även kommunstyrelsens åsikter i uppsiktsrapporten. 

Men det finns några få saker jag gärna skulle se åtgärdade om så inte i år så 

åtminstone till kommande årsredovisningar. Det kan vara så att jag som själv 

upprättar årsredovisningar (för avsevärt mindre bolag) emellanåt hakar upp mig 

på saker som en annan politiker inte hade gjort, och som kanske inte anses vara 

av politisk karaktär. Men efter att ha läst igenom årsredovisningen ytterligare en 

gång så kvarstår fortfarande en del av mina frågor eller synpunkter. Dessa är av 

blandad karaktär men rent generellt anser jag att en årsredovisning ska vara 

korrekt, ha en tydlighet och en transparens som bitvis saknas i denna.  

Jag listar dessa nedan. Sidnummer och rubrik för att lättare hitta stycke. Kursiv 

stil är klippt ur årsredovisningen och punkterna är mina kommentarer. 

 

Generellt Indikatorer 

• På sidorna 41–137 finns indikatorer som ”bra”, ”OK” och ”har 

brister”. Dessa saknar definiering eller skala. 

Investeringar 

• Genomförandegraden anges i procent av budgeterade belopp 

vilket ofta blir missvisande, och speciellt när vissa 

investeringar överskrider sin budget. Önskvärt vore att 

genomförandegraden istället redovisades i procent av antalet 

investeringar för att få fram en siffra som säger oss 
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någonting. Man kan då med fördel även redovisa hur långt 

man kommit med respektive projekt, ex. ”Bygget av ny 

kvastparkering i Blåkulla är avklarat till 58 procent”. 

 Språkligt 

• En stavningskontroll behöver göras genom hela dokumentet. 

s. 26  Clarion ska driva hotellet vid Maren 

 I november meddelade Stadsrum Fastigheter, som köpt McDonalds-

tomten vid Maren av kommunen, att hotellkedjan Clarion Hotel, med 

Winn Hotel Group i spetsen, ska driva hotellet vid Maren när det är 

färdigbyggt. 

• Texten är obegriplig och felaktig. Hotellkedjan heter Nordic 

Choice Hotels, Clarion® är ett av deras varumärken och 

hotelloperatören heter Winn Hotel Group. Således driver 

Clarion inga hotell på samma sätt som Volvo inte kör bilar.  

Byt ut texten till ”/…/ att hotelloperatören Winn Hotel Group 

kommer att driva hotellet under varumärket Clarion som ingår 

i Nordic Choice Hotels portfölj”. 

s. 38 Strategi för Yrkeshögskoleutbildningar i Södertälje 

 Arbete vilande pga förändringar inom YH-verksamheten 

• Vad betyder detta? Vilken YH-verksamhet? Specificera. 

s. 38 Kanalåret 2019 

 Kanalåret genomfört med goda resultat. Flera nya evenemang har 

genomförts och befintliga har utvecklats. Samverkan med 

föreningslivet och andra aktörer har utvecklats. Kanalårets 

evenemang hade över 130 000 besökare under 2020. 

• Rättelse: ”/…/ 130 000 besökare under 2019.” 

s. 38  Fortsätta samhällsplaneringen med sikte på 20 000 nya bostäder 

 Beslut inom lagstadgad tid, dvs inom 4 månader är 82 procent. 

• När lagöverträdelser har begåtts, vilket naturligtvis är väldigt 

allvarligt, bör det rimligen framgå varför. 

s. 39 6. Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och 

företag att kunna leva hållbart 
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 Utemiljödriftens samtliga bilar och maskiner har de senaste 2,5 åren 

drivits av det helt fossilfria bränslet HVO100. Detta har möjliggjort 

stora utsläppsminskningar i organisationen. Under februari 2020 

genomfördes en upphandling av HVO100 som innebär att alla 

tjänstebilar som idag drivs med diesel kommer att tankas på detta 

bränsle. 

• Då detta står under rubriken ”Ekologiskt hållbara kommunen 

Södertälje” borde det framgå ifall den HVO100 som används 

är fri från palmolja eller inte. 

s. 40 6. Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och 

företag att kunna leva hållbart 

 Dessutom köper kostenheten varor från lokala aktörer som inte 

alltid kan leverera statistik till kommunens uppföljningssystem pga. 

tekniska utmaningar och finns därmed inte med i statistiken. 

• Meningen efterlämnar mer frågor än svar. Görs det något åt 

problemet? När beräknas det vara åtgärdat? Kan statistiken 

matas in manuellt till dess att de tekniska utmaningarna är 

åtgärdade? 

s. 40 6. Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och 

företag att kunna leva hållbart 

 Telge Fastigheter och Telge Bostäder arbetar aktivt med att erbjuda 

fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial till alla sina 

hyresgäster. 

• Ännu en mening som skapar mer undran än klarhet. Har inte 

detta pågått i flera år? Vad är tidplanen? I årsredovisningen 

bör det åtminstone framgå hur stor andel av 

fastighetsbeståndet som har fått fastighetsnära insamling 

under året. 

s. 42 Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2019 

• Under rubriken kommer ett tabellverk med olika områden 

som redovisas inkonsekvent. På vissa står bara hur mycket 

medel som förbrukats, på vissa står vart man rapporterar och 

när, på vissa står det bara att det pågår och på vissa vad man 

gör. Syftet med tabellen blir oklart och intrycket rörigt. 
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s. 73 7.2 Verksamhetslokaler 

• Det finns inget 7.1 så detta borde vara 7.1. 

s. 83 Not 11 Immateriella tillgångar 

• Om applicerbart vore önskvärt med en redovisning av de 

största posterna. 

s. 93 9.2 Utbildning  

• Hela avsnittet konstaterar överlag att betygen har sjunkit 

men lärartätheten berörs inte mer än en rad om fortsatt 

lärarbrist som riskerar att kvarstå i flera år. Här kan man önska 

att en rad eller två fanns med om att det prisade 

tvålärarsystem vi tidigare haft som nu i praktiken är avskaffat, 

och risken för att det kan ha påverkat betygsutvecklingen.  

s. 109 (Äldreomsorg) Södertälje kommun ger förutsättningar till 

medborgare och företag att leva hållbart  

Målet saknar indikatorer men utgår från att minska behovet av 

tjänsteresor med bil och istället öka intresset för kollektiva 

kommunikationsalternativ och cykel. Målet innefattar även att 

kommunens inköp av ekologiska livsmedel årligen ska öka, samt att 

kött som köps in ska vara producerat enligt svensk 

djurskyddslagstiftning och i så stor utsträckning som möjligt även 

vara ekologiskt producerat. 

• Detta stycke består helt plötsligt av en beskrivning av 

uppdraget/målsättningen istället för en text om vad som 

skett inom området som det gör under övriga rubriker. Det 

ser ut som en redigeringsmiss och att någon helt enkelt glömt 

att fylla i texten. 

s. 113 (Kultur och fritid) Framtid och förväntad utveckling 

/…/ och på Torekällbergets friluftsmuseum kommer tillgängligheten 

att förbättras under året. 

• Denna del av meningen bör strykas i och med införd 

entréavgift.  

s. 115 (Miljö och hälsa) Verksamhetens måluppfyllelse 
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Södertälje arbetar för att uppnå det nationella miljömålet om lägre 

radonhalt i inomhusluft. Vid slutet av 2019 hade 67 procent av 

huskropparna bland flerbostadshus granskats och uppnått 

godtagbara värden. 

• Någonting bör sägas om arbetet med de övriga 33 procenten 

då detta är en allvarlig folkhälsofråga. 

s. 115 (Miljö och hälsa) Verksamhetens måluppfyllelse 

Köttkonsumtionen inom skola/förskola i genomsnitt per barn och 

dag minskade till 46 gram inom skolan och 38 gram inom förskolan. 

• Jämförelsetal saknas. 

s. 117 (Samhällsbyggnad och offentlig miljö) Sammanfattande 

ekonomisk analys 

Verksamhetens nettokostnad 2019 var 200,8 mnkr vilket är lägre 

än föregående år som då var 245,7 mnkr. 

• Den ena siffran är exklusive exploateringsresultat men inte 

den andra och därmed är de inte jämförbara och meningen är 

vilseledande. ”Verksamhetens nettokostnad” föregicks av en 

nettokostnad på 171,9 mnkr år 2018 förutsatt att infogad 

tabell visar rätt. En kostnadsökning på nära 30 miljoner blev 

med ens en kostnadsminskning på 45 i text. 

s. 117 (Samhällsbyggnad och offentlig miljö) Sammanfattande 

ekonomisk analys 

Exklusive exploateringsresultatet är nettokostnaden 225,9 mnkr, en 

minskning med 8 procentenheter som förklaras av både högre 

intäkter samt lägre kostnader. 

• Rättelse: Procentenheter ska ändras till procent.  

 

 

 

Linda Sjögren (V) 

Ersättare i kommunstyrelsen 

 

  


