
Förskolenämnden
Sonja Benavente lämnade suppleant
yttrande i ärendet om vår motion om 
att alla barn ska ha rätt till den öppna 
förskolan och ville att motionen skulle 
bifallas. Majoriteten tycker att det är 
bra som det är när den öppna förskolan 
enbart är till för de barn som inte är 
inskrivna i förskolan. Vi tycker att 
även syskon till småbarn där en för
älder är föräldraledig ska kunna följa 
med till den öppna förskolan eftersom 
det stora barnet inte har rätt att vara i 
sin förskola varje dag.

Gymnasienämnden
Mikael Nordling lämnade ett supple
antyttrande tillsammans med S och Mp 
på en remiss på ett medborgarförslag 
för att få ned ungdomsarbetslösheten. 
Vi tycker att det är bekymmersamt 
med regeringens neddragningar på 
Komvux och gymnasiet i stort och att 
kommunen behöver höja ambitionen 
för feriepraktik.

Socialnämnden
Cege Heden lade en protokollsanteck
ning om faran med riskkapitalägare 
vid byte till privata ägare av utförare 
av ledsagarservice. 

Miljönämnden
Oscar Björk har särskilt markerat 
Vänsterpartiets inställning till Förbi
fart Stockholm och de åtgärder som 
planeras av borgarna gällande förbi
fartens plan på omplacering av till 
exempel bensinmack. 

Kultur- och 
fritidsnämnden
Gertie Lux har fört fram synpunkter på 
att det måste fram resurser så att 
föreningarna har möjlighet att ha kvar 
sina lokaler som de hittills kunnat hyra 
billigt av Huge. På grund av ändrade 
regler för allmännyttiga bostadsbolag 
och avkastningskrav på Huge har flera 
föreningar sagts upp och man kräver 
högre hyra. En fråga är även hur vi ska 
se till att Fullersta gård kan drivas och 
bevaras i kommunal regi. 

Hej alla medlemmar!
Den kommunala gruppen, som består av oss som sitter på  Vänster   
partiets mandat i kommunfullmäktige, styrelser, nämnder och råd, 
har beslutat att skicka ut nyhetsbrev en gång i månaden om vad som 
händer i politiken i Huddinge. Vi kommer att lägga störst vikt vid 
vad vi lägger fram för förslag och hur vi ställer oss i olika frågor. 
Tyvärr är det ju den borgerliga alliansen som styr kommunen så 
våra förslag får sällan medhåll men vi arbetar för att kunna genom
föra våra idéer efter en valseger om två år.
 Vi hoppas med det här nyhetsbrevet väcka intresse hos er som 
hittills inte engagerat er i kommunpolitiken. Mejla därför gärna 
frågor, synpunkter och kom med uppslag till interpellationer och 
motioner till mig: britt.bjoneke@huddinge.se

Britt Björneke
Gruppledare

Nytt från nämderna

Nytt i kommunpolitiken
Vänsterpartiet Huddinge

Medborgarförslag om 
mötesplats/café i Skogås
Sonja Benavente underströk hur viktigt det är att 
kommunen och Huge ser till att det finns förut
sättningar att driva ett café i Skogås Centrum.

Ramavtal för kvarteret 
Gulsparven i Segeltorp 
Vi, S och Mp lade en protokollsanteckning där vi 
påpekade att det hade varit bättre om Huge och 
kommunen haft marken kvar och kunnat bygga 
hyresrätter i området. Genom olika bytesavtal 
hade kommunen frånhänt sig den möjligheten. 
Dessutom finns det risk för att grönytor skulle 
försvinna och det är inte bra eftersom man plane
rar en förskola i området.

Ramavtal beträffande 
fastigheten Klockarbacken 7
Vi lade protokollsanteckning tillsammans med S 
och Mp. Vi påpekade att kommunen borde göra 
mer för att få exploatören att bygga hyresrätter 
framför allt som så många hyresrätter omvand
lats till bostadsrätter i Huddinge centrum.

Uppföljning av projektplan för 
 samhällsbyggnadsprojekt 2012–2014
Vi och Mp har förslag på tillägg till majoritet ens 
förslag till projektplan. Vi vill bland annat att fler 
bostäder byggs, att Förbifart Stockholm inte 
godkänns av kommunen, att det byggs fler cykel- 
och gångvägar, att det blir bättre parkeringslös
ningar och att dagvattenreningen förbättras. I 
uppföljningen lade vi en protokollsanteckning 
där vi påpekade att Huddinges samhällsplane

ring och projektplan saknar tydliga visioner och 
mål. Många projekt är försenade och det finns 
ingen prioritering av ärendena.

Införande av kundval 
för fotsjukvård
Tillsammans med S och Mp föreslog vi att i för
frågningsunderlaget inför upphandlingen borde 
man ha med möjligheter att ställa krav som ingår 
i kollektivavtal, meddelarfrihet för de anställda, 
insyn från allmänheten och kommunen samt 
möjlighet till tillsyn så att kvaliteten säkras. Bor
garna avslog våra förslag.

Mp-motion om att man ska få välja 
mellanmjölk och Bregott istället för 
lättmjölk och bordsmargarin i 
 förskolor och skolor
Vi höll med Mp och yrkade bifall men det blev 
avslag med hänvisning till Livsmedelsverkets 
kostråd.

V-motion om att stärka 
de ungas inflytande i Huddinge
Britt Björneke och Nujin Alacabek Darrwich 
hade väckt en motion om att införa ungdomsråd i 
kommundelarna, att anställa ungdomsombud 
samt att göra en handlingsplan för hur ungdomar 
ska få inflytande i Huddinge. Tyvärr avslogs mo
tionen med hänvisning till att ungdomar ska få 
yttra sig om kultur och fritidsaktiviteter och att 
man inte vill ha några särskilda strukturer för 
ungdomars inflytande. De ska inte behandlas an
norlunda än vuxna. Vi reserverade oss till förmån 
för vår angelägna motion.

Frågor som togs upp på kommunfullmäktige i september

Vill du läsa mer om ärendena hittar du handlingarna på 
Huddinge kommuns hemsida www.huddinge.se under fliken: Kommun och politik – Politik och nämnder. 

Vänsterpartiets motioner och budgetförslag finns på huddinge.vansterpartiet.se – Vår politik i Huddinge – Kommunpolitik


