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Ärende 15: Näringslivsstrategi 2018-2022 för Huddinge kommun 

 
Huddinge ska vara en kommun som står sig väl i konkurrensen såväl gällande god 
kommunal service som näringslivsklimat. Årligen upphandlar Huddinge kommun 
varor och tjänster från externa aktörer. Det är oundvikligt för att kommunen ska 
fungera. När kommunen gör upphandlingar bör detta göras långsiktigt, strategiskt, 
miljövänligt och av företag som har kollektivavtal.  
 
Huddinge behöver utvecklas. Det är ett arbete som ska ledas av kommunen men ske 
i samförstånd med civilsamhället och näringslivet. Vänsterpartiet är ett parti som i 
första hand ser på samhällsutvecklingen ur ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv. Det innebär att utvecklingsarbetet måste ledas demokratiskt, 
kommunens förtroendevalda måste ha ledartröjan. 
 
För oss är det viktigt att våra skattepengar går dit de är avsedda att gå, till faktisk 
verksamhet. Vinstslöseriet måste upphöra. Den som vill upprätthålla ett skatteuttag 
på en jämn och förhållandevis låg nivå borde inse vikten av att varje skattekrona 
avsätts för att jobba ute i verksamheten istället för att gå till höga konsult- och 
vikariekostnader eller vinst i privata företag. Vi menar att verksamheter som rimligen 
kan utföras av kommunen därför bör utföras av kommunen istället för att läggas på 
entreprenad. På så vis kan allt överskott från utfört arbete gå tillbaka till kommunen 
istället för att försvinna ner i företagsägares fickor.  
 
Vi vet sedan många år att vinster i välfärden leder fel. Det uppmuntrar företag att 
pressa sina egna kostnader och därmed kvaliteten i sina verksamheter. I realiteten 
innebär det att det kommunen betalar för inte blir utfört med den kvalitet det skulle 
kunna, allt med hänsyn till vinstmarginalen. Det är inte ett ansvarsfullt sätt att hantera 
vare sig skattepengar eller de kommuninvånare som omfattas av de upphandlade 
verksamheterna.  
 
Det som skapar ett attraktivt näringslivsklimat är ungefär samma saker som skapar 
ett attraktivt Huddinge för medborgarna, bostadsbyggande med varierande 
upplåtelseformer, social trygghet, bra förskolor och skolor, god äldreomsorg. 
Vänsterpartiet driver en politik som strävar efter allt detta. Därför yrkar vi idag bifall till 
Socialdemokraternas förslag till beslut gällande Näringslivsstrategi för Huddinge.  
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