
 

 

Vänsterpartiets budgetförslag är till för människor vi möter 

 

En artikel i DN på nationaldagen av Borzoo Tavakoli under rubriken "Jag har sett Sverige 

bli unikt på fel sätt" skildras hur landet har förändrats från en förebild för många utomlands 

som ett land med en välfärd för alla, ett folkhem förvandlas till ett land där man under 

rubriken valfrihet lyckats montera ner världens mest utvecklade välfärdssystem.  I Sverige 

har under de senaste 25 åren välfärden nedmonterats steg för steg och detta har intensifierats 

under den borgerliga tiden. Klyftorna mellan människor har ökat. Det fria skolvalet har 

bidragit till att skolorna inte längre är likvärdiga. Skattepengar för skolverksamhet, förskolor 

och äldreomsorg går till vinstdrivande bolag i en stor omfattning. 

 

För alltfler människor börjar detta bli uppenbart. Man har genomskådat valfrihetsretoriken. I 

slutändan har det ändå alltid varit fråga om att tjäna pengar utan något ansvarstagande mot 

individen. Man får ju skylla sig själv om man valt fel. Alltfler kräver ett systemskifte. Precis som 

Tavakoli slutar sin artikel med så står förhoppningen till att människor vägrar att uppfatta sig som 

kunder utan kräver att bli respekterade som medborgare.  

 

En ny regering stärker välfärden 

Att jag inleder mitt anförande med det beror på att man känner en viss frustration då man ska lägga 

ett budget förslag som sätter välfärden i centrum när vi har en regering som under två 

mandatperioder har motarbetat det. Förhoppningsvis kommer vi att få en ny regering som gör att vi 

får bättre förutsättningar i kommunen att stärka välfärden. Vi har ändå gjort vad vi har kunnat för att 

få fram ett förslag som sätter välfärden i centrum. 

 

Behoven ska styra 

Vänsterpartiets budgetförslag för 2015 bygger på vår vision om ett bättre Huddinge där alla 

garanteras en bra välfärd. Det är inte plånboken eller akademisk examen som ska avgöra utan det är 

behoven som ska styra. I vårt Huddinge går skattepengarna oavkortat till att höja kvaliteten i 

äldreomsorgen och i skolor och förskolor och till en bra lön och bra villkor för de anställda och inte 

till utövare som sätter vinsterna i första hand.  

Vår vision är ett Huddinge som en kommun som präglas av solidaritet, jämlikhet och rättvisa. Alla 

ska ha rätt till den utbildning, vård och omsorg som man har behov av. Kvinnor anställda i vård och 

omsorg ska ha möjlighet att ha heltidstjänster och kunna leva på sin lön. Visionen är ett ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt hållbart Huddinge.  

 



 

 

Barn och ungas delaktighet 

Det är viktigt att människor har makten över sitt liv, sin vardag och över samhällets utveckling. 

Som det nu är känner många människor att de inte är delaktiga i samhället i sina bostadsområden 

och politiska beslut. Sedan demokratiforum lagts ner saknas möjlighet till dialoger i de olika 

kommundelarna. Inte heller ungdomar eller barn har några kanaler där de kan göra sina röster 

hörda. I vårt budgetförslag betonar vi vikten av att involvera människor i kommundelarna i 

planering och politiska beslut. Vi menar att detta är en förutsättning för att vi ska kunna motarbeta 

kriminalitet och utanförskap. De insatser som gjorts är alltför begränsade och går inte på djupet. En 

demokrativecka per år är inte detsamma som verklig delaktighet. 

 

Minska skillnaderna mellan kommundelarna 

Huddinge är en kommun med stora skillnader mellan kommundelar och människor ifråga om 

inkomster, arbete och hälsa. Vänsterpartiet anser att en av de viktigaste uppgifterna för kommunen 

är att minska dessa skillnader genom ökade resurser i de mest eftersatta områdena men också 

genom att aktivt arbeta mot diskriminering. Skillnader finns även mellan de resurser och det 

bemötande som män och kvinnor får. Även där har kommunen ett ansvar för att arbeta för 

jämställdhet mellan könen. Därför anser vi att jämlika villkor och ökad jämställdhet ska vara ett 

huvudmål för kommunen. 

Ett av de viktigaste medlen för att uppnå jämlikhet är att ge barn och ungdomar samma 

förutsättningar att utveckla sig och utbilda sig. Därför vill vi att alla barn har rätt till 30 timmars 

förskola, bort med vårdnadsbidraget, bort med höga avgifter till kulturskola och andra 

fritidsaktiviteter och in med gratisaktiviteter. De skolor där man har de lägsta kunskapsresultaten 

måste få mer resurser. Enligt en artikelserie i SvD uttalar sig experter efter att ha studerat hur vissa 

skolor har lyckats vända trenden om vad som behövs för detta. Jo utbildade och engagerad lärare, 

rektor som är drivande och tar ansvaret samt att det behövs resurser, dvs högre lärartäthet. 

 

Öka lärartätheten 

Vårt huvudkrav är alltså att de största satsningar ska göras på t ex skolor och förskolor i de områden 

där behoven är störst. Kan vi ge dessa ungdomar en bra start kommer det att innebära mycket 

positivt inte enbart för dem utan för hela Huddinge såväl ekonomiskt som på andra sätt. Men tyvärr 

är det ju inte så att allt är OK i övriga förskolor och skolor. Vi har en dålig lärartäthet överallt, vi 

har för få pedagoger i förskolan och för stora grupper. Säkert klarar sig de barn som får hjälp 

hemifrån och som inte har några svårigheter men hur går det får de andra. Hur lätt är det inte att de 

missas och att det dröjer högre upp i åren innan man upptäcker att dessa barn inte har följt med och 



 

 

i många fall kan det då vara för sent eller i alla fall blir kostnaderna betydligt högre. Även här 

behövs alltså resurser, betydligt mer än vad majoriteten lägger. Här behövs också mer riktade 

resurser till barn med särskilda behov. 

 

Den s.k valfriheten har medfört att personalen inom hemtjänsten har svårt att klara det bistånd de 

äldre har rätt till. Bemanningen är mycket tight på våra äldreboenden. Här behövs betydligt mer 

resurser än vad majoriteten lägger. 

 

Våra viktigaste satsningar i förslag till budget 

1. Invånarnas röster i de olika kommundelarna måste höras. Demokratin måste fördjupas. Man 

måste få makt och inflytande över sitt bostadsområde och samhällsservicen. Man måste få 

känna sig trygg i sitt område. Vi lägger 2 mnkr så att det ska finnas fältsekreterare i alla 

kommundelar.  

2. Barn och ungdomar måste få samma förutsättningar oavsett var de bor. Därför satsar vi på 

resurser på aktiviteter som inte kostar. KomSamman för nyanlända barn och ungdomar som 

finns i Flemingsberg men där tyvärr resurserna skurits ner ska startas i Vårby och Skogås. 

Resurser ska lägga på de skolor där de största behoven finns. Läxhjälp ska erbjudas överallt. 

Alla som behöver feriepraktik ska få det. Vi lägger 2 mnkr till kultur och Fritid och 1 mnkr för 

KomSamman. 

3. Vi måste få ner barngruppernas storlek i förskolan, grundskolan och skolbarnsomsorgen annars 

riskerar vi att få barn som inte får den hjälp de behöver. Vi lägger därför utöver majoritetens 

satsningar 15 mnkr på skolorna för det ändamålet. 

4. För att klara en värdig äldreomsorg behövs det mer resurser. 

5. Det är dags att satsa seriöst på jämställdhetsarbetet och på mångfaldhetsfrågor. Det behövs en 

central samordnare för detta arbete. Om vi menar allvar med att kvinnor och män ska jämställas 

på arbetsplatserna är det nu hög tid att se till att börja ta bort de ofrivilliga deltiderna och 

timanställningarna. Vi lägger därför 6 mnkr på att erbjuda heltider inom äldreomsorgen som en 

början. Vi vill även att arbetet mot våld mot kvinnor och andra former av förtryck, 

hedersrelaterat våld och människohandel och prostitution ska intensifieras. Här behöver vi på ett 

mycket tydligare sätt gå ut till det civila samhället och informera och göra tydligt att det inte är 

acceptabelt, 

 

Välfärdssatsningar och ingen sänkt skatt 

Sammanfattningsvis Innebär Vänsterpartiets budgetförslag att vi satsar 29 mnkr mer än majoriteten 

på verksamheten för att tillfredsställa åtminstone en del av de behov som finns där. Inför 2014 års 



 

 

budget avvisade vi majoritetens förslag att sänka skatten med 10 öre. Även för 2015 anser vi att 

behoven är så stora att 2013 års skatteskatt behövs. Vi är inte emot skattesänkningar i sig men först 

behöver vi ge människor förutsättningar att klara studier och komma ut i arbete, att få möjligheter 

till bostad och en dräglig tillvaro innan vi kan fundera på att sänka skatten.  

Vi avvisar därför också målet om successiva skattesänkningar. Välfärden måste komma i första 

hand. Vårt budgetförslag är väl finansierat och kommer att ge ett gott överskott. Av det vill vi att 

man lägger pengar till en social investeringsfond som kan användas till förebyggande åtgärder för 

att förhindra att människor slås ut och hamnar i missbruk och kriminalitet. 

 

Samtalen på gator och torg 

Slutligen: Vänsterpartiets budgetförslag är till för dem som vi möter i samtal på gator och torg och 

arbetsplatserna. De som oroar sig för brister i förskola och skola, de kvinnor som inte kan försörja 

sig på sin lön, som saknar arbete eller har springvikariat och som är ledsna för att deras barn inte har 

möjlighet till en bra fritid och som har svårt att få ihop tillvaron. Jag yrkar bifall till vårt förslag.  

 

Britt Björneke 

Gruppledare V Huddinge 

Denna är hennes tal på budgetfullmäktige 2014-06-09 


