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Ärende 10: Fastställande av Mål och budget 2019 

och planeringsramar för 2020-2021 för Huddinge 

kommun 

 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens föreslag till Kommunfullmäktige  
 
1. Skattesatsen för 2019 fastställs till 19:97 öre per skattekrona 
 
2. Mål och budget 2019 och planeringsramar för 2020-2021 

fastställs enligt beslut av kommunfullmäktige den 11 juni 2018 
justerat utifrån Vänsterpartiets förslag (biläggs) 

 

 

Bakgrund 

Vänsterpartiet har lagt fram ett budgetförslag för Huddinge kommun som 
siktar mot framtiden. I vår budget vill vi bryta segregationen genom att 
satsa på att sänka trösklarna in på bostadsmarknaden och 
arbetsmarknaden. Vi satsar också på kulturen och att den ska vara till för 
alla, framförallt barn och unga som inte har ekonomiska möjligheter att 
delta på samma villkor som andra och på att täppa till läckaget av 
skattepengar till vinstdrivande företag. Det behövs ett nytänk för 
Huddinge. Vårt budgetförslag är i sin helhet ett sådant nytänk där 
välfärden sätts i första rummet och satsningarna oavkortat fokuseras till 
kommunens verksamheter.   

Vänsterpartiet satsar totalt 79,7 miljoner mer på kommunens 
verksamheter än den borgerliga minoritetskoalitionen. Med hänsyn till det 
ekonomiska läge som redovisas i delårsrapporten per den 31 augusti 
2018 för Huddinge kommun menar vi att detta är helt nödvändigt. I vårt 
budgetförslag görs extra förstärkningar och uppräkningar för 
Förskolenämnden och Grundskolenämnden. Den borgerliga 
minoritetskoalitionens förnekelse av de problem dessa två facknämnder 
möter i sin dagliga verksamhet motsägs av såväl föräldrars som elevers 
och personals personliga vittnesmål. Fler måste uppnå kunskapsmålen 
och segregationen som skapas av det fria skolvalet måste motverkas. 
Elever i behov av särskilt stöd behöver också få större stöd för att ha 



chansen till en bra och meningsfull skolgång.  
 
Vänsterpartiet har en budget för en fullt finansierad välfärd. Det är något vi 
ser att Huddingeborna är i stort behov av. En nedskärning är aldrig en 
satsning, oavsett vad man kallar den för. För oss i Vänsterpartiet är det 
viktigt att lägga en budget där Huddingebornas intressen står i fokus.  

Vi motsätter oss konsekvent målet om successiv skattesänkning då 
kommunen har verksamheter som vi ser är underfinansierade och som 
har behov som måste tillgodoses mycket bättre. Konsekvenserna är 
tydliga i de budgetar som har lagts av minoritetskoalitionen hittils och visar 
att de ”effektiviseringar” som genomförs slår hårt mot såväl personal som 
barn och äldre i de verksamheterna.  
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