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FÖRSLAG 
 

Ärende: Välfärdsmiljarderna till välfärden i Huddinge 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

Att kommunstyrelsen återkommer med en plan på hur intäkterna från de 
nationella välfärdsmiljarderna på 52 miljoner kronor 2020 ska användas i 
välfärdsverksamheterna i kommunen under innevarande år. 
 
 
Bakgrund 
Huddinge är på många sätt en bra kommun att bo och leva i. Samtidigt präglas 
kommunen av ojämlikhet och stora utmaningar i välfärden.  
 
Under den gångna mandatperioden har regeringen tillfört över 35 miljarder 
kronor till svensk välfärd. Genom Januariavtalet har regeringen säkrat ett tillskott 
på ytterligare 20 miljarder kronor som ska tillföras kommuner och regioner. I de 
av riksdagen beslutade nya 7,5 miljarderna för 2020 beräknas cirka 52 mnkr 
tillföras Huddinge kommun. Av dessa är 5 miljarder nivåhöjande, och kommer att 
finnas kvar även nästkommande år och är således finansierad för kommande 
budgetar.  
 
Vi föreslår att resurserna från dessa välfärdsmiljarder tillförs Huddinge kommuns 
välfärd, istället för att pengarna används till att förbättra kommunens resultat.  
 
 
Höjd lärartäthet för ökad pedagogisk kvalitet 

Vårt initiativ om att tillföra resurserna till välfärden möjliggör viktiga 
resurstillskott till skolan. Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid 
läggs i skolan. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma 
framtid. Huddinge har idag näst lägst lärartäthet i landet. Det är allvarligt 
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eftersom att vi samtidigt vet att skickliga och behöriga lärare är grundläggande 
för elevernas kunskapsresultat. Vi vill därför påbörja arbetet med att höja 
lärartätheten i kommunen och skapa en mer jämlik kunskapsskola. 

Rikssnittet för antal elever per lärare i Sverige är 12,2. Huddinge har under lång 
tid legat över den här siffran, och vi ser dessutom att den ökar. Idag räknar man 
på att kommunen har en lärare på 14,7 elever, och i vissa skolor är antalet uppe 
på så mycket som 22,4 elever per lärare.  

Såväl Huddinges elever som lärare förtjänar bättre.  

Vi har sedan förra valet, och dessförinnan, påtalat att arbetssituationen och 
arbetsmiljön för både elever och skolpersonal måste bli bättre.  

Genom vårt förslag vill vi påbörja ett arbete med att minska klassernas storlek 
där det bäst behövs och därmed skapa en bättre arbetsmiljö för både barnen och 
personalen.  
 
 
En ny färdriktning för Huddinges förskolor 
 

Förskolan är starten på det livslånga lärandet och ska vara lärorik och 
utvecklande för alla barn. Här ska alla barn erbjudas en trygg, stimulerande och 
lärorik miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn. Så ser det 
tyvärr inte ut i alla Huddinges förskolor idag. 

I flera år har vi mötts av artiklar och öppna brev från oroade föräldrar och 
personal som berättar om nedskärningskrav, inköpsstopp och stressade 
pedagoger som inte hinner trösta gråtande barn. Personalen i förskolan gör 
fantastiska insatser för våra barn varje dag. Men deras förutsättningar måste bli 
bättre. 

För att nå dit vill vi prioritera fler förskollärare, mindre barngrupper och en 
minskad sjukfrånvaro med hjälp av resurserna från de nationella 
välfärdsmiljarderna. 

 

 
En värdig omsorg för våra äldre 
 

De som har varit med och byggt upp vårt land och lagt grunden för vår 
gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Att vi får leva 
längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på 
vår välfärd. 



Vi har drivit att det ska finnas ett äldreperspektiv i all stadsplanering, något som 
kommunfullmäktige röstade igenom i februari. Detta är en bra åtgärd för att öka 
inkluderandet av våra äldre, men inte tillräckligt. 

Huddinges äldre behöver ökat inflytande över sitt liv och sin vardag, och 
äldreomsorgen behöver anställa fler och skapa en bättre arbetsmiljö för de 
anställda. 

 

 
Välfärdsmiljarder till välfärden 

 

Vi kommer inte att kunna vända situationen i Huddinges skolor, förskolor och 
äldreomsorg över en natt. Men genom detta förslag till budgettillskott, som är 
ett resultat av långa förhandlingar mellan riksdagens samtliga partier, förbättrar 
vi Huddinge kommuns förutsättningar att ge våra barn en kvalitetssäker 
utbildning, våra äldre en värdig ålderdom och en god arbetsmiljö för personalen. 

 
Vi föreslår därför att resurserna från dessa välfärdsmiljarder tillförs Huddinge 
kommuns välfärd, istället för att pengarna används till att förbättra kommunens 
resultat.  

 
 
För Socialdemokraterna                                               För Miljöpartiet 
 
 
 
Sara Heelge Vikmång                                                    Anders Lönroth 


