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MOTION 
 

Fler extratjänster för en tryggare välfärd 
 
Sverige ska vara ett välfärdsland som bygger på sammanhållning. Grunden för en 
stark välfärd lägger vi genom att alla som kan jobba också ska jobba. Med fler i 
arbete får vi råd att investera i våra förskolor och skolor, vården och omsorgen. 
Det finns dock ingen lösning för att få fler i arbete som passar alla. Det krävs olika 
insatser från både regering och kommunerna. 
 
Regeringen har investerat i extratjänster med syfte att få fler i jobb samtidigt 
som det stärker företag och offentlig sektor. Genom extratjänster har 
kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden fått möjlighet att 
anställa extra resurser som kan stötta verksamheten. Anställningsformen 
bekostas helt av staten och kan maximalt sträcka sig över två år. 
 
Huddinge är idag en av de kommuner i Stockholms län som har nyttjat 
regeringens extratjänster i lägst utsträckning. I Botkyrka har det tillsatts 11 
extratjänster, i Södertälje 26 och i Järfälla är siffran 140. I Huddinge har det 
tillsatts 11 extratjänster. Huddinge kan bättre än så och det är viktigt att det görs 
mer för att fler ska komma i arbete. Det är inte bara positivt för den enskilda 
individen och fördelaktigt för kommunens ekonomi, det är också en viktig 
välfärdssatsning. 
 
Via extratjänsterna får Huddinge en möjlighet att anställa fler inom skolan, 
förskolan och äldreomsorgen utan att det kostar kommunen pengar. En 
extratjänst kan exempelvis handla om en extra vuxen i skolans korridor vilket kan 
göra en stor skillnad, eller att läsa en tidning för någon på ett äldreboende. 
Extratjänsterna blir därför en win-win där Huddingeborna får en tryggare välfärd 
samtidigt som personer som står långt från arbetsmarknaden kan få en viktig rad 
på sitt CV.  
 
Jobbfrågan är vår tids viktigaste fråga. Arbetslösheten måste pressas tillbaka. 
Regeringen har ett tydligt mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 



2020. Då måste fler jobb skapas, men fler måste också jobba. Extratjänster är en 
av flera åtgärder i detta viktiga arbete för Huddinge. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi: 
Att få på plats fler extratjänster i kommunen i enlighet med motionens anda 
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