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Ärende 19: Inrätta Medborgarkontor i samtliga 

Huddinges kommundelar – svar på motion väckt av 

Nujin Alacabek, Elisabeth Ulin Karlsson, Jonatan 

Spejare och Sonia Benavente samtliga (V) 

 

Reservation 
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut i ärende 3: ”Inrätta 
Medborgarkontor i samtliga Huddinges kommundelar – svar på motion väckt av Nujin 
Alacabek, Elisabeth Ulin Karlsson, Jonatan Spejare och Sonia Benavente samtliga (V).” 

 

Bakgrund 
God tillgång till kommunal service och information är viktigt. Huddinge är en stor kommun 
och det är viktigt att den kommunala servicen är lättillgänglig oavsett vilken kommundel 
man bor i. Därför har Vänsterpartiet lagt fram en motion till kommunfullmäktige som 
föreslår att alla kommundelar ska ha egna medborgarkontor, i stil med det servicecenter 
som idag finns i centrala Huddinge.  
 
Det är inte alla som har tid eller möjlighet att ta sig till kommunhuset som ligger en god bit 
från centrala Huddinge. Det är inte heller alla som har tid eller möjlighet att besöka 
servicecentret som även det ligger i centrala Huddinge. Det kan handla om 
förvärvsarbetande småbarnsföräldrar som inte har tid att åka förbi kommunhuset eller 
servicecenter på vägen hem, om nyanlända som har svårt att hitta i kommunen eller inte 
har möjlighet att rent praktiskt ta sig med kollektivtrafik till centrala Huddinge, eller om 
funktionshindrade eller äldre som har svårt att ta sig fram. I en kommun där det finns över 
100 000 invånare är inte försvarbart att lokalisera all form av kommunal service till 
centralorten. Att kommunal service och information är lättillgängligt är en 
tillgänglighetsfråga lika mycket som det är en demokratifråga.  
 
När demokratiberedningen yttrade sig angående vår motion ansåg man att kommunens 
fysiska närvaro, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden, är viktig och ska prioriteras. 
Samtidigt menade beredningen att digitala lösningar kan vara ett sätt att göra kommunal 
service mer lättillgänglig. Det kan stämma för många, men det finns en tydlig 
generationsskillnad i hur bekväm man är med att använda digitala kanaler för att söka 
information. Den digitala klyftan måste överbryggas och därför är det viktig med även 
fysisk närvaro i olika kommundelar.  
 
I sitt svar på vår motion menar man från kommunstyrelsens förvaltnings sida att det förslag 
vi lägger fram från Vänsterpartiets sida är kostsamt. Det kan så tyckas. Samtidigt är det 
som vi ser det en investering på lång sikt i att bygga en bättre relation till medborgarna i 
Huddinge kommun att visa att kommunens tjänstemän och service är tillgänglig och finns 



 

 

nära dem. Steget att söka kontakt med kommunen i olika ärenden blir då betydligt mindre 
och förtroendet för kommunens arbete på olika plan skulle på det viset kunna öka. Det är 
en fråga såväl om integration och arbete mot segregation som en fråga om tillgänglighet 
och demokrati. Därför är det beklagligt att kommunstyrelsens förvaltning väljer att avfärda 
vår motion på det sätt man nu gör.  
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