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RESERVATION 
 
Ärende 9: Plan för samhällsbyggnadsprojekt 2017-2019 
 
Vi från Vänsterpartiet reserverar oss mot förslaget till Plan för samhällsbyggnadspro-
jekt 2017-2019. Detta gör vi eftersom vi inte anser att en kommun kan skötas hur 
som helst. För oss som beslutsfattare är det viktigt att känna att vi har full insyn i vad 
vi fattar beslut om och att också kunna motivera vårt ställningstagande inför kom-
munmedborgarna. Vi anser inte att förslaget till plan för samhällsbyggnadsprojekt för 
2017-2019 håller den kvalitet och har den översiktlighet som gör att vi anser att vi har 
ett fullgott beslutsunderlag.  
 
För oss är planen rörig på många sätt. Högt och lågt blandas i en väldig röra. Vi an-
ser inte att planen i sin nuvarande form har någon medveten strategi om vilka sam-
hällsbyggnadsprojekt som bör utvecklas eller hur utvecklingen i de olika kommunde-
larna ska ta sig uttryck. Detta ser vi som ett stort problem när vi ska fatta beslut om 
en plan som denna, som innefattar allt kommunens byggande under en tvåårsperiod. 
Trots återremiss och förnyade föredragningar av tjänstemännen samt ett uppdaterat 
tjänstemannautlåtande kvarstår de problem som låg till grund för den tidigare återre-
missen.  
 
Vi anser också att en överskådlighet och begriplighet i dokumentet är viktig ur ett 
demokratiskt perspektiv. Det är avgörande att medborgarna har möjlighet att också 
sätta sig in i vad som kommer att hända i Huddinge under de närmaste två åren. Om 
vi som förtroendevalda, trots två dragningar från tjänstemännen och ett förnyat tjäns-
temannautlåtande, inte förmår sätta oss in i ärendet på ett tillfredställande sätt befa-
rar vi att det är ännu svårare för kommunmedborgarna att göra det.  
 
Till sist vill vi påpeka problematiken i att så pass många av de viktiga och centrala 
projekten i planen för samhällsbyggnadsprojekt är avhängiga av infrastrukturprojekt 
och anbud som kommunen inte kan påverka. Utvecklingen av centrala Flemingsberg 
är exempelvis avhängig såväl Sverigeförhandlingen och Spårväg syd som kommu-
nens anbud om att lokalisera Operans och Dramatens repetitionslokaler till området. 
Många byggprojekt är också avhängiga dragningen av Tvärförbindelse Södertörn. 
Detta gör att vi uppfattar vissa delar av den föreliggande planen som rena spekulat-
ioner.  
 



Med anledning av ovanstående yrkar vi avslag till förslaget till Plan för samhälls-
byggnadsprojekt 2017-2019 och reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut.  
 
 
 
Nujin Alacabek  Britt Björneke 
 
 
 
 
 
 
 


