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Ärende 3: Inriktning budget 2022–2024 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Förslag till inriktningsärende 2022-2024 för Huddinge kommun, i enlighet med 
Vänsterpartiets budget för 2021 med planeringsram för 2022-2023, godkänns. 
2. Ekonomiska ramar i enlighet med Vänsterpartiets förslag till mål- och budget 2021, 
ska ligga till grund för nämndernas och bolagens yttranden.  
3. Förslag till lokalresursplan 2021, enligt bilaga 3 till kommunstyrelsens tjänsteutlåtande 
daterat 1 juni 2021 ska ligga till grund för nämndernas remissvar. 
4. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att se över resurstilldelning för klimat- 
och stadsmiljönämndens verksamheter, inklusive budgetering och resultatöverföring 
avseende verksamheten vinterunderhåll. Översyn ska ske i samverkan med miljö- och 
bygglovsförvaltningen.  
5. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att se över resultattilldelning till kultur- 
och fritidsnämndens verksamheter. Översyn ska ske i samverkan med kultur- och 
fritidsförvaltningen.  
6. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att utreda om kommunens finansiella mål 
för god ekonomisk hushållning med hänsyn till förändrade redovisningsprinciper av 
gatukostnadsersättning och investeringsbidrag.  
 
Bakgrund 
Vänsterpartiet hade ett annat förslag till mål- och budget för 2021 med planeringsramar 
för 2022–2023. Vi menar att dessa planeringsramar bör ligga till grund för budgeten och 
nämndernas remissvar för budgeten 2022.  
 
När det gäller ärendet är vi i grunden frågande till i vilken utsträckning det bör ses som 
ett politiskt ärende eller ett informationsärende med tanke på att budgeten redan är 
beslutad. Vi skulle därför kunna avstå från att delta i beslutet. Samtidigt ser vi det som 
ett politiskt ärende med hänsyn till att det inrymmer direktiv som kommer att ha en 
ekonomisk påverkan för kommunens verksamheter och kommuninvånarna i 
förlängningen.  
 
Vänsterpartiet vill se ett Huddinge som präglas av solidaritet, hållbarhet, jämlikhet, 
jämställdhet, mångfald och inkludering.  För oss innebär det att nämnderna och 
förvaltningarna måste få tillräckliga resurser för att garantera en stark välfärd där ingen 
riskerar att hamna mellan stolarna. Segregationen måste brytas, bostadsbyggandet 
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måste skyndas på för att tillgodose allas rätt till en bostad, jämställdhetsarbetet i 
kommunen måste intensifieras för att alla människor ska ha rätt till ett liv på lika villkor. 
Skolans roll måste förstärkas med fokus på kvalitativ undervisning snarare än att slå fast 
om skolföretagens vinster.  
 
I de två första beslutspunkterna yrkar vi därför på att inriktningsbeslutet och de 
ekonomiska ramarna ska utformas i enlighet med Vänsterpartiets budgetförslag från 
2021. Vidare ställer vi oss bakom punkterna 3–6.  
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