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Huddinge är en fantastisk kommun 
med unika utvecklingsmöjligheter. 
Koalitionen bestående av Moderaterna, 
Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, 
Kristdemokraterna och Huddingepartiet har 
lett kommunen de senaste åren. Det har 
inneburit ordning i kommunens ekonomi, 
tusentals nya jobb och goda resultat i skolan. 
Vi har ett mycket gott samarbete mellan sex 
partier som har stor samsyn om Huddinges 
utveckling.

Alla Huddingebor ska ha möjligheter att 
växa så att de av egen kraft kan nå deras 
individuella mål. Men Huddinge är inte, och 
ska inte vara, en kravlös gemenskap. Alla 
måste bidra för att vi ska bli en kommun som 
når toppen. 

Vi är överens om att Huddinge ska bli en 
ännu bättre kommun att bo, leva och arbeta 
i. Utgångspunkten är att prioritera välfärdens 
kärna, i första hand verksamheter för barn 
och unga och att bejaka Huddinges starka 
tillväxt med en fortsatt hög byggtakt. God 

ekonomi ger förutsättningar för att utveckla 
våra gemensamma välfärdsverksamheter. 
Liksom övriga kommuner i landet kommer 
Huddinge att möta en svår demografisk 
utmaning de kommande åren. Andelen av 
befolkningen som ska bli försörjd ökar och 
andelen som ska försörja minskar. Kostnaden 
för verksamheterna i Huddinge är högre 
än i många jämförbara kommuner. Ett stort 
fokus behöver läggas på att se till att varje 
skattekrona används där den gör mest nytta. 

Koalitionspartierna har för avsikt att 
förverkliga den politiska inriktningen genom 
beslut i samtliga politiska organ som 
kommunen har inflytande i. Mål och budget 
är det viktigaste styrdokumentet. Utöver 
utgångspunkterna i Mål och budget är vi 
överens om följande förslag (utan inbördes 
rangordning).



1. Elevhälsogaranti 
Elever som mår dåligt behöver snabbt få hjälp. Vi vill därför skapa en lösning som gör att 
elever fysiskt eller digitalt ska kunna få kontakt med skolhälsovården inom ett dygn.

2. Utveckla stödet för barn i behov av särskilt stöd och stimulera 
särbegåvade/högpresterande elever 
Fler elever ska nå godkända betyg. Samtidigt behöverundervisningen och det 
specialpedagogiska stödet även utvecklas så att de elever som har lätt för sig i skolan 
också utmanas och utvecklas.
 
3. Mindre barngrupper i förskolan 
Huddinge ska prioritera reformer för att fortsätta minska barngruppernas storlek i 
förskolan, framför allt för de yngsta barnen.

4. Strategi för att attrahera och behålla förskollärare 
Genom nära samarbete med universitet och högskolor, fokus på ett starkt pedagogiskt 
ledarskap och goda förutsättningar för medarbetarna att utvecklas i sin profession ska 
andelen utbildade förskollärare öka i Huddinges förskolor.

5. Fler trygghetskameror på brottsutsatta platser 
Utifrån kunskap om brottsförebyggande metoder och möjligheten 
att klara upp brott ska trygghetskameror i högre utsträckning användas på brottsutsatta 
platser.

6. Utveckla och upprusta våra lokala centrum och gröna stadsmiljöer 
När kommunen växer så ökar behovet av attraktiva centrum och mötesplatser. Därför 
behövs ett större fokus på trivsamma urbana miljöer och ett bra samarbete med 
fastighetsägare.

7. 500 nya bostäder för seniorer
500 nya bostäder för seniorer ska under perioden färdigställas eller planeras för. Det ska 
vara en kombination av seniorbostäder, trygghetsbostäder och äldreboendeplatser.
 
8 Bevara villaområdenas karaktär 
En eventuell förtätning av i befintliga villaområden ska ske på ett varsamt sätt. Harmoni 
ska råda mellan nybyggnation och den äldre villabebyggelsen och hänsyn ska tas till 
skala och karaktär.

9. Fortsatt planering för utveckling i östra Huddinge  
Parallellt med den starka expansionen i Spårväg syds influensområde ska även östra 
Huddinge utvecklas. Ett första steg är en utvecklingsplan för centrala Skogås som 
säkerställer och utvecklar de intentioner som finns i Översiktsplan 2030.

10. Underlätta för att söka bygglov t ex bygglovsbil 
För att underlätta för Huddingeborna vid bygglovsansökningar ska nya metoder prövas, 
t ex en bygglovsbil som kan fungera som ett öppet hus på plats ute i ett område. 
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11. Fler infartsparkeringar för bil och cykel. 
För att kunna göra en omställning till mer hållbara transporter behöver kommunen 
underlätta för fler att åka kollektivt genom att prioritera fler infartsparkeringar.

12. Utveckla det fria valet av särskilt boende inom äldreomsorgen 
Huddinge kommun ska välkomna fristående utförare som vill starta äldreboenden inom 
kommunens gränser. När dagens ramavtal går ut ska LOV (valfrihetssystem) inom 
särskilt boende för äldre införas. 

13. Tydligare krav på försörjningsstöd 
Krav på motprestation för individer som erhåller försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl 
ska ses över. Uppföljningen förbättras genom bland annat hembesök och automatiserad 
hantering av ansökningar. 

14. Frigöra lokaler för föreningslivet
Genom att använda kommunens lokaler på ett effektivare och flexiblare sätt frigörs 
lokaler för föreningsliv och invånare.

15. Ny simhall 
Huddingehallen är i ett skick som antingen kräver en kostsam renovering eller att den 
ersätts med en ny simhall. Var en ny simhall ska placeras ska utredas så att byggnation 
kan starta och slutföras under tiden Huddingehallen fortfarande kan vara i drift. 

16. Underlätta för en fossilfri fordonsflotta, exempelvis 
laddningsinfrastruktur och autonoma fordon 
Kommunen ska ta ytterligare steg för att underlätta omställningen till ett hållbart 
transportsystem. De alternativ som är bäst för klimatet och trafiksäkerheten ska 
premieras, såväl av kommunen som av andra aktörer.

17. Främja mötesplatser för företagare 
Huddinge kommun har många företagare och många som vill starta och driva företag. 
Kommunens ska medverka till att fler mötesplatser tillskapas där företagare kan mötas, 
bygga nätverk och få råd och stöd.

18. Sänkt skatt
Ett eller flera steg för sänkt kommunalskatt ska tas.
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