Förslag till verksamhetsplan för
Vänsterpartiet Huddinges
kommungrupp

Inledning
2018 är ett valår. Det innebär för kommungruppens del att det är
extra angeläget att synas och höras utåt men även visa i de
parlamentariska initiativ vi tar under året att vi menar allvar med vår
politik och att vi driver den både på gator och torg och i
parlamentariska församlingar. Därför kommer Vänsterpartiet
Huddinges parlamentariska arbete i huvudsak att fokusera på ämnen
som rör valparollen ”Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste.” Vi
ser också ett behov av att profilera oss som Huddinges antirasistiska
och feministiska alternativ i kommunpolitiken. Detta beror främst på
det hårdnande samhällsklimatet som har resulterat i en ökande
främlingsfientlighet, en ökande segregation och ett klimat som på ett
påtagligt sätt missgynnar kvinnor, från barnsben, genom arbetslivet
fram till pensioneringen och efter att de gått i pension.
Vi ska under 2018 prioritera följande frågor i vårt parlamentariska
arbete i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige:

Antirasistiskt arbete
Vänsterpartiet är Huddinges antirasistiska parti och antirasistiska kraft. I
alla sammanhang där ett sådant perspektiv är möjligt ska vi framhålla en
antirasistisk, solidarisk och humanistisk utgångspunkt. Som
vänsterpartister ska vi agera som medmänniskor och verka för att stärka
mottagandet av människor på flykt från krig, ekonomiska, sociala eller
humanitära kriser men också människor som flyr på grund av
hedersproblematik.

Arbetsmarknad
Vänsterpartiet är ett arbetarparti. Det innebär att vi ska driva en politik för
fler jobb, en politik för dem som jobbar men också en politik för dem som
av olika orsaker inte kan jobba. Vänsterpartiet är ett parti som vill att den
som går till jobbet ska kunna känna sig trygg, det gör vi genom krav på
kollektivavtal i alla sammanhang som inkluderar kommunal verksamhet. Vi
är också ett parti som anser att de som inte har möjlighet att gå till jobbet,
långtidssjukskrivna och liknande, ska kunna leva ett bra liv. Därför ska vi
jobba för att partiet driver en politik som inte slår mot dem som lever på
sjukpenning och liknande.

Barnfattigdom
Barnperspektivet ska genomsyra all kommunal verksamhet och som
vänsterpartister ska vi alltid se till att lyfta det. Alla barn ska ges en
meningsfull fritid till en så låg kostnad som möjligt. Det måste finnas
kommunala sommarlovsaktiviteter för barn till föräldrar som inte har råd.
Barnperspektivanalysernas roll måste lyftas fram och stärkas. Huddinges
kommunrevision har visserligen konstaterat att Huddinge arbetar bra med
efterlevnaden av barnkonventionen, men det betyder inte att vi kan tillåta
oss att släppa barnperspektivet i vårt dagliga politiska arbete!

Bostad
Huge ska bygga kommunala hyresrätter med rimliga hyror. Det byggs
mycket i kommunen just nu, men det är inte bara att det byggs som är
viktigt utan också vad som byggs. Vänsterpartiet ska också jobba för
större valfrihet för dem som bor i kommunala hyresrätter så att
lyxrenoveringar inte ställer människor på gatan. Vi ska också arbeta för
fler kollektivhus och bostäder för nyanlända och för studenter.
Trångboddheten måste motverkas.

Funktionsnedsättning får aldrig bli ett hinder
Diskussionerna har gått höga under det gånga året om frågor som rör LSS
och människors möjlighet till att leva ett aktivt och rörligt liv trots
funktionsnedsättningar. Socialnämnden har under året haft en extremt
stram budget, som dessutom gått back med ett antal miljoner kronor flera
år på rad. Detta har till stor del drabbat personer med
funktionsnedsättningar. Det är oacceptabelt. Vi vill också ha en större
medvetenhet om funktionsvariationer vid nybyggnation av bostäder. Detta
gäller även arbetsmarknaden, fler med funktionsnedsättning ska kunna få
en meningsfull vardag och försörja sig själva genom lönearbete om det är
möjligt.

Förskola och skola
Skolan ska vara till för alla. Det innebär att det är viktigt att anpassa
undervisningen så att ingen elev i grundskolan går till skolan och känner
att de inte lär sig något eller barn på förskolan inte känner sig sedda. De
anställda i förskolan och skolan ska ha trygga arbetsförhållanden och
barnen i förskolan och skolan ska serveras näringsriktig mat som serveras
på plats. I arbetet med detaljplaner ska även i fortsättningen barnens
tillgång till en pedagogisk uitemiljö prioriteras.

HBTQ-rättigheter
Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle som är till för alla oavsett sexuell
läggning. Det är viktigt att kommunala verksamheter har ett normkritiskt
perspektiv i sin verksamhet och Vänsterpartiet ska arbeta för att fler
verksamheter HBTQ-certifieras.

Jämställdhet i den kommunala verksamheten
Jämställdhetsarbetet ska genomsyra alla verksamheter. Det måste finnas
instrument för att analysera och mäta graden av jämställdhet i kommunal
förvaltning och på kommunala arbetsplatser. En kartläggning bör göras av
hur det kommer sig att kvinnor som jobbar inom Huddinge kommun är
sjukskrivna i högre utsträckning än män.

Kultur
Kultur är en viktig del av människors liv och ska vara en rättighet för alla.
Fler avgiftsfria kulturaktiviteter måste utvecklas, särskilt för barn. Vi vill
också att nolltaxan för föreningar ska vara kvar och att mer resurser ska
tillföras föreningslivet såväl som idrottsverksamheterna i kommunen.

Medborgarinflytande
Ett forum för inflytande och insyn i kommunpolitiken för alla medborgare
bör skapas. Vi ska särskilt arbeta för mer inflytande för barn och
ungdomar t ex genom ungdomsråd och barnombudsman.
Demokratidagarna i Huddinge ska utvecklas till att även innefatta
grundskolor och separeras från skoldialogen för att få ett större utbyte av
barns och ungdomars åsikter och frågor.

Miljö och klimat
Fokus ska läggas på cykel- och gångbanor och utbyggd kollektivtrafik. Vi
ska fortsätta driva frågan om en kommunal informationskampanj om
klimatfrågor. Vid nybyggnation av bostäder ska vi ställa krav på ekologiskt
och miljövänligt byggande.

Privatiseringen av kommunal verksamhet
Vård, skola och omsorg ska drivas av icke vinstdrivande företag.
Skattepengar ska gå till välfärden istället för till riskkapitalbolag. Varje
skattekrona ska användas där den behövs bäst. Vid upphandling ska vi

ställa tydliga krav gällande genuskompetens, jämlikhet och att det måste
finnas kollektivavtal och miljöpolicy.

Rättvis fördelning av resurser till våra olika
kommundelar
Arbeta mot segregation samt jobba för inkludering av alla kommundelar på
jämlika villkor. Särskilt de västra kommundelarna är idag
underprioriterade. Här är det viktigt att under året lyfta fram villkoren för
medborgarna i Masmo, Vårby gård, Flemingsberg och östra Skogås.

Socialt
Inrätta en social investeringsfond. Mera stöd och resurser till introduktion
av nyanlända och ensamkommande barn. Förbättrade insatser för
hemlösa. Upprätta handlingsplaner mot våld mot kvinnor i nära relationer,
prostitution, människohandel och hedersrelaterat våld och förtryck.
Satsningar på förebyggande arbete för unga. Vi jobbar mot nedskärningar
inom alla social omsorg.

Äldre
Jobba för att Lagen om valfrihet (LOV) på sikt avskaffas. Personaltätheten
måste höjas. Införa ”Mina timmar” för de äldre (De äldre får själva
disponera den hemtjänsttid de har mellan exempelvis städning,
matlagning, utomhusvistelse och så vidare). Arbeta för trygga
anställningar och villkor för personalen, på sikt även eventuellt för ett
försök med kortad arbetstid. Arbeta mot delade turer i hemtjänsten. Vi ska
även arbeta för att tjänsten som äldreombudsman återinförs.

