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Ärende 45: Inrätta kontaktpolitiker för Huddinges grundskolor – svar på 

motion väckt av Nujin Alacabek (V) och Sonia Benavente (V)  

 

Reservation 

På dagens sammanträde yrkade och röstade vi för att vår motion om att kontaktpolitiker 
för Huddinges grundskolor skulle bifallas, då förslaget avslogs av den borgerliga 
minoritetskoalitionen reserverar vi oss mot beslutet i enlighet med vad som anges i 
bakgrunden nedan.   

 

Bakgrund 

Vänsterpartiet har i en motion föreslagit införande av ett system med kontaktpolitiker för 
Huddinges grundskolor i likhet med det system som finns i gymnasienämnden. Tanken 
bakom förslaget är att öka Huddinges politikers insyn i skolverksamheten och öka deras 
förståelse för verksamheten och dess utmaningar.  
 
Motionen har varit på remiss hos Demokratiberedningen och hos Grundskolenämnden. 
Från Grundskolenämnden svarar man att man inte har något att erinra mot förslaget i 
motionen men poängterar att det är viktigt att ett tydligt regelverk finns på plats för hur 
uppdraget som kontaktpolitiker ska fungera. Detta är något som bör kunna tas fram av 
Barn- och utbildningsförvaltningen utan budgetpåverkan med vägledning från systemen 
som finns i exempelvis Sundbyberg och Vallentuna. Förvaltningen anger också att ett 
system med kontaktpolitiker skulle innebära budgetpåverkan och att nämndens budget 
idag inte erbjuder utrymme för en sådan satsning. Från Vänsterpartiets sida menar vi att 
det finns utrymme att äska pengar från exempelvis kommunstyrelsen för att ha ett sådant 
projekt på plats redan i början av 2019.  
 
Från Demokratiberedningens sida tillstyrker man motionen och skriver i sitt remissvar 
bland annat följande: ”Att skapa kontaktpolitiker i Huddinge kan vara ett viktigt medel för 
att öka kunskaper och insikter om skolans uppdrag och utmaningar.”  
 
Trots positiva remissvar från såväl Grundskolenämnden som Demokratiberedningen har 
kommunstyrelsen valt att avslå motionen. Vad den borgerliga minoritetskoalitionen i 
praktiken gör är att avfärda en möjlighet att få en bättre insyn i, och förståelse för, 
Huddinges grundskoleverksamhet och vilka utmaningar som finns på olika skolor.  
 
 



 

 

Vi anser att det är en demokratifråga och att det är beklagligt att kommunstyrelsen valt att 
hantera med motionen på detta sätt.  
 
Vänsterpartiet reserverar sig härmed mot beslutet om att avslå motionen. 
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