TRYGGHET GENOM
SOLIDARITET

Vänsterpartiets valprogram till
kommunvalet i Huddinge 2022

Rösta på Vänsterpartiet!

INLEDNING
Det här är Vänsterpartiet Huddinges valprogram. Här berättar vi hur Huddinge ska bli en
bättre kommun att leva i. Vänsterpartiets politik tar avstamp i socialism, feminism, antirasism
och grön omställning. Genom detta avstamp skapar vi en politik för rättvisa, jämlikhet och
gemenskap. Hjälp oss att göra verklighet av vår politik genom att rösta på Vänsterpartiet!

TA TILLBAKA
KONTROLLEN ÖVER
VÄLFÄRDEN
Välfärden är det vi äger och finansierar
gemensamt, såsom skola, vård och omsorg.
Välfärden rymmer några av samhällets
viktigaste funktioner. De borgliga partiernas
politik har lett till att vi inte längre har kontroll
över den välfärd som ska garantera en god
skolgång och trygg och säker omvårdnad av
våra äldre. Resultatet är minskad insyn, mindre
kontroll och sämre kvalitet inom skolan och
vården. Borgarnas konsekventa
nedskärningar och skattesänkningar har
drabbat välfärdens kvalitet. Pengar går till
vinstutdelning istället för till verksamheten.
Det behövs ett systemskifte för att stoppa
vinstjakten. Vänsterpartiet vill ha en stark
välfärd som vi finansierar gemensamt via
skattsedeln. Den skattesänkarpolitik som
förts kan inte tillgodose de behov som finns
och garantera Huddingeborna en bra välfärd.
Skatten behöver höjas, inte sänkas.

Vänsterpartiet vill ha en välfärd där varje
skattekrona går dit den istället för att
hamna i ägarnas fickor.

VI FÖRESLÅR:
Förbjud vinster i välfärden
Stopp för fri etableringsrätt för friskolor i
Huddinge
Avveckla lagen om valfrihet (LOV) i
Huddinge

EN LIKVÄRDIG OCH
VINSTFRI SKOLA
Skolan har en avgörande betydelse i att ge nya
generationer unga människor möjlighet att få
kunskap, utvecklas och ta plats i samhället.
Huddinges skolor ska präglas av likvärdighet
och goda resurser. Vilka förutsättningar elever
får ska inte avgöras av var i kommunen de bor.
De senaste decenniernas nedskärning i
kommunen har gjort Huddinges skolor mer
olikvärdiga och ökat arbetsbelastningen för
lärare och skolpersonal. Sämre trivsel och
ökade långtidssjukskrivningar bland skolans
anställda är resultatet. Västerpartiet vill därför
göra stora satsningar på skolan med fler lärare
per elev, ökat antal behöriga lärare i skolorna
och en tydlig socioekonomisk fördelning av
resurser där de skolor med störst behov ges
de medel som behövs. Vänsterpartiet vill
också minska lärares administrativa uppgifter,
utveckla elevhälsan och stärka de
kommungemensamma
resursskoleenheterna.

Vänsterpartiet vill ha en förskola och
grundskola där alla barn trivs.

VI FÖRESLÅR:
Fler behöriga förskollärare och lärare i
mindre barngrupper och klasser
Kompetensutveckling för att ta hand om
elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
Se till att resurser hamnar i de skolor som
har störst behov
Inför en handlingsplan i grund- och
gymnasieskolan mot hedersrelaterat våld
och förtryck
Rätt till modersmålsutveckling i förskolan
och grundskolan
Mer personal till fritidshemmen
Obligatorisk planeringstid för personalen i
förskolan
Minska lärarnas dokumentationsbörda
Följ Boverkets rekommendationer om
förskolegårdars och skolgårdars storlek
Arbetskläder för all personal i förskolan
Bygg tillagningskök på alla Huddinges
grundskolor
Mer resurspersonal i skolan till stöd för
elever med särskilda behov
Mer resurser till elevhälsan

ARBETE OCH
SYSSELSÄTTNING ÄR
NYCKELN TILL
TRYGGHET
Allt för många Huddingebor står utan arbete
eller ordnad sysselsättning. Samtidigt ser vi
hur Huddinge kommun inte tar sitt ansvar som
arbetsgivare. Exempelvis genomför man
hyvlingar, tvingar personalen att gå från heltid
till deltid inom äldreomsorgen och försökte
nyligen att lägga ner den kommunala
hemtjänsten. Försöket misslyckades tack vare
Vänsterpartiets arbete tillsammans med
fackföreningar och personal. Huddinges
anställda inom välfärdssektorn behöver fler
arbetskamrater och mer tid för elever och
brukare. Det ökar kvaliteten i välfärden och gör
att arbetslösheten sjunker. Istället för
privatiseringar ska vi satsa på vår personal.

Vänsterpartiet vill ge alla möjlighet till ett
arbete eller en sysselsättning med
schyssta villkor.

VI FÖRESLÅR:
Stärk arbetsmarknadsinsatserna för unga
för att skapa fler sommarjobb
Satsa på kvaliteten i SFI-undervisningen
med fler behöriga lärare
Satsa på välfärden och anställ fler inom
vård, skola och omsorg
Huddinge kommun ska kräva
kollektivavtalsliknande villkor hos alla man
köper varor eller tjänster av
Gör försök med 6 timmars arbetsdag i
lämpliga verksamheter i kommunen
Inför heltid som standard i Huddinge
kommuns verksamheter
Satsa på kompetensutveckling under
arbetstid för kommunens anställda

EN INKLUDERANDE OCH
GRÖN BOSTADSPOLITIK
Att ha en bostad är grundläggande för att ha
ett ordnat och bra liv. Bostaden är den trygga
platsen där vi vilar och tar igen oss, umgås,
träffar vänner och familj. En bostad är den
största sociala tryggheten vi kan ha. Därför är
det viktigt att sänka trösklarna in på
bostadsmarknaden för alla. Vi arbetar för en
utbyggnad av allmännyttiga bostäder som ägs
av kommunen. Det är också viktigt att se till att
motverka hyreschocker för hyresgäster och
motarbeta utförsäljningar.
I delar av Huddinge finns stora problem med
trångboddhet. Trångboddheten har under
pandemin inneburit ökad smittspridning men
den drabbar också barn som behöver en lugn
miljö att läsa läxor i. Trångboddheten bidrar
även till sämre trygghet i vardagen och slitaget
på lägenheterna. Detta måste bekämpas
genom utbyggnad av allmännyttan, större
lägenheter och sänkta inkomstkrav för att få
ett förstahandskontrakt.

Vänsterpartiet vill ha en ansvarstagande
bostadspolitik.

VI FÖRESLÅR:
Sänk inkomstkravet för att få en bostad i
Huddinges allmännyttiga bostadsbolag,
Huge Bostäder AB
Bygg fler hyresrätter i Huddinge
Använd ägardirektiven för att stoppa
orimliga hyreshöjningar för Huges
hyresgäster
Stoppa vinstuttaget ur allmännyttan – alla
pengar ska gå till upprustning av lägenheter
och bygge av nya
Huddinge ska inte sälja ut fler lägenheter till
bostadsrättsföreningar
Bygg bort otryggheten med gröna och
öppna mötesplatser och lekparker.
Feministisk stadsplanering är ett verktyg
för att skapa trygghet
Nybyggnation ska ske med så kallad
Grönytefaktor som garanterar grönska
mellan husen
Ta fram en plan för att rusta upp Huddinges
miljonprogramsområden

ETT DEMOKRATISKT
OCH JÄMLIKT
HUDDINGE
Huddingeborna är engagerade människor. Det
märks inte minst när kommunen genomför
medborgardialoger eller när vi som parti är ute
på gator och torg och träffar er. Samtidigt ser
vi hur valdeltagandet i vissa kommundelar är
lågt, tron på att det går att förändra vardagen
för sig själv och sina grannar brister. Det är en
oroande utveckling. Huddinge kommun ska
vara en demokratisk kommun där det är nära
mellan politiken och medborgarna. Vad
Huddingeborna tycker och vill ska spela roll.
Medborgarförslagen måste få ett tydligare
genomslag. Vad människor tycker ska inte
bara spela roll vart fjärde år, utan alla de drygt 1
460 dagarna mellan valen. Alla som bor i
Huddinge kan inte heller uttrycka sin vilja på
valdagen. Det finns elever i våra skolor,
besökare på våra fritidsgårdar, engagerade
ungdomar i föreningslivet som ska ha en
självklar plats i utvecklingen av Huddinge och i
Huddinges demokrati. Inkludering och
jämlikhet är viktigt för deltagande och
demokrati. Ojämlikhet kan leda till allt från
utanförskap till kriminalitet eller mobbning.

Vänsterpartiet vill fördjupa och bredda
den lokala demokratin.

VI FÖRESLÅR:
Fördjupade och fler medborgardialoger i
frågor som rör Huddingeborna
Långsiktigt arbete för att ökat
valdeltagande
Inför en medborgarbudget i Huddinge, en
del av budgeten som Huddingeborna får
bestämma vad den ska gå till
Inkludera Huddinges grundskolor i
kommunens demokratidagar
Ge kommunens anställda större
möjligheter att påverka sin arbetsmiljö
Jämlik kommunal service i alla
kommundelar
Inrätta ett lokalt barnombud för att
tillvarata barns rättigheter

EN FEMINISTISK
POLITIK FÖR
HUDDINGE
Jämställdheten är nödvändig för samhället.
När vi alla kan delta och påverka på samma
villkor kan vi också leva bättre tillsammans.
Det finns hinder i vägen som gör arbetet för
jämställdhet extra viktigt. Dessa hinder består
av hur män och kvinnor behandlas olika och får
olika möjligheter i livet beroende på vad vi
tjänar när vi jobbar. Det finns olika uttryck för
dessa orättvisor.

Vänsterpartiet vill ha ett jämställt och
jämlikt samhälle, för att det helt enkelt är
smartare.

VI FÖRESLÅR:
Feministisk stadsplanering vid
nybyggnation för att bygga bort otrygghet
Mer resurser till förebyggande arbete mot
mäns våld mot kvinnor
Mer resurser till förebyggande arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck
Utred kvinnors höga sjukfrånvaro för att
kunna motverka att kvinnor bränner ut sig
på jobbet
Rätt till heltid i kvinnodominerade
välfärdsyrken. Nej till hyvlingar och
påtvingat deltidsarbete
Lika lön för lika arbete
Inför gratis mensskydd i grund- och
gymnasieskolan

RÖD POLITIK FÖR
GRÖN OMSTÄLLNING
OCH KLIMATRÄTTVISA
Klimathotet pågår här och nu, vi ser det i
förändrade väderförhållanden här i Huddinge
med skyfall och värmeböljor och vi ser hur det
slår ännu hårdare på andra platser i världen
som i Tyskland sommaren 2021 och med
skogsbränder i Sibirien tidigt på våren. Vi i
Vänsterpartiet ser att miljö- och klimatfrågor
behöver hanteras och det behöver göras med
ett rättviseperspektiv i fokus. Oftast är det de
mest utsatta i våra samhällen som också
drabbas hårdast av klimatförändringarna. Vårt
samhälle har byggts upp kring ett ekonomiskt
system som går ut på kortsiktig konsumtion
och förbrukande av alltför mycket av jordens
resurser, vi behöver både se till att det sker en
rättvis omställning samtidigt som vi anpassar
vår konsumtion till de resurser planeten har att
erbjuda. Klimatforskaren Johan Rockström har
konstaterat att jordklotet klarar inte
kapitalismen, för oss är det en målsättning att
skapa förutsättningar för Huddingebor att
gemensamt göra den omställning som krävs.

Vänsterpartiet tar klimathotet på allvar.

VI FÖRESLÅR:
Nej till Tvärförbindelse Södertörn
Satsa på rening av Huddinges sjöar
Utlys klimatnödläge i Huddinge
Inför modellen Grönytefaktor för att skapa
fler positiva ekosystemtjänster och stoppa
översvämningar
Utlys en kommunal miljö- och
klimatkampanj för att engagera
medborgarna i klimat- och miljöfrågor
Välj hållbara material vid nybyggnation
Fler laddstolpar för elbilar i Huddinge
Vegetariska alternativ i alla kommunala
verksamheter
Bättre turtäthet med kollektivtrafiken och
fler infartsparkeringar för bil och cykel
Sätt solceller på fler tak till fastigheter som
kommunen äger
Förbättra möjligheterna för odling i
kommunens stadsplanering
Möjliggör för fler ”ätbara parker” i
kommunens stadsplanering

ETT TRYGGT
ÅLDRANDE
Som äldre i Huddinge ska du få den hjälp du
behöver, när du behöver den. Behöver du
flytta till ett äldreboende ska det ordnas på ett
så snabbt och smidigt sätt som möjligt, utan
åratal av köande. Behöver du extra hjälp med
att handla, laga mat eller tvätta ska kommunen
möta dina behov. Istället har kommunen under
många år skurit ner på kostnaderna. Under
hösten 2020 försökte det borgerliga styret
lägga ner Huddinges kommunala hemtjänst
med motiveringen att den drogs med
förluster. Dessa förluster var resultatet av en
konsekvent underfinansiering av
verksamheten.

Vänsterpartiet vill att ditt åldrande ska
vara något du ser fram emot
VI FÖRESLÅR:
Utbyggd kommunal hemtjänst
Stoppa hyvlingarna av personalens tjänster
på särskilda boenden
Heltid som standard inom hemtjänsten och
äldreomsorgen
Avskaffa Lagen om valfrihet (LOV).
Motverka digitalt utanförskap
Ta fram en ny ersättningsmodell för
hemtjänsten som gynnar både brukare och
personal
Bra och närproducerad mat på
äldreboendena
Fler åtgärder för att förebygga äldres
ofrivilliga ensamhet
Ta fram en handlingsplan för att bygga
billiga och anpassade bostäder för äldre

FUNKTIONSNEDSÄTTNING FÅR ALDRIG
BLI ETT HINDER
Alla Huddingebor ska känna sig inkluderade i
samhället. Små trösklar kan bli stora om
kommunen inte prioriterar tillgänglighet i all sin
verksamhet. Alla Huddingebor, oavsett
funktionsvariationer, ska ha ett meningsfullt liv
att fylla med arbete eller sysselsättning och en
varierande och stimulerande fritid.

Vänsterpartiets politik vill skapa ett
inkluderade samhälle där
funktionsnedsättning inte är ett hinder.
VI FÖRESLÅR:
Framkomlighet för funktionshindrade ska
prioriteras vid all nybyggnation
Öppna en träffpunkt för personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Öka kunskapen om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar hos all för- och
grundskolepersonal

DIN TRYGGHET ÄR
POLITIKENS ANSVAR
Ta tillbaka kontrollen
över välfärden
Likvärdig skola utan
vinstintressen
Ett tryggt åldrande
En inkluderande
bostadspolitik
Bli medlem här!

Vänsterpartiet
Huddinge

