
Gymnasienämnden
Vår nyinvalda kamrat Erica gjorde ge-
nast Vänsterpartiets ståndpunkter syn-
liga. I sina suppleantyttranden ville hon 
biträda en motion om gratis SL-kort för 
alla skolungdomar och naturligtvis vår 
egna motion om sommarkurser för 
flickor i teknik. 
 Hon visade också på borgarnas brist 
på tillit till skolförvaltningen och deras 
okunskap om jämställdhetsmålen i den 
svenska skolan när de lade fram ett ord-
förandeförslag där de sågade vår mo-
tion om genuskunskap för studieväg-
ledare.

Grundskole-
nämnden
Dag har, tillsammans med S och Mp, 
lämnat en protokollsanteckning med 
synpunkter på verksamhetsberättelsen 
som innehöll påpekanden om den fort-
satta skillnaden mellan skolor vad 
 gäller frågan om eleverna når de upp-
satta målen. Dessutom har lärartäthe-
ten blivit lägre. De påpekar även att 
personalen redovisat höga siffror vad 
gäller arbetsrelaterad utmattning vilket 
är oroväckande. 
 Dag yrkade även bifall till vår mo-
tion om kurser i teknik för flickor.

Kultur- och 
fritidsnämnden 
Gertie tog upp frågan om att Kultur-
skolan fortfarande mest har elever från 
de centrala och mer välbeställda kom-
mundelarna. 
 Det är tydligt att avgifterna behöver 
sänkas för att barn och ungdomar i till 
exempel Vårby och Flemingsberg ska 
ha möjlighet att få vara med.

fortsättning »»»

Hej alla medlemmar som är 
intresserade av kommunpolitiken!
Här kommer senaste nytt från fullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnder. Under januari månad har flera nämnder haft utbildningar 
och inga sammanträden. I början av året handlar ärendena mycket om 
verksamhetsberättelser och bokslut för 2012. Samtidigt beslutar kom-
munfullmäktige om kommunplanen för 2013 (den beskriver vad kom-
munen vill åstadkomma och fokusera på inom verksamheten). 
 Ett annat viktigt ärende är projektplanen för samhällsbyggnadspro-
jekt 2013–2015. Huvudfrågorna inom politiken som väckt mest upp-
märksamhet och debatt har annars varit bostadsbristens sociala kon-
sekvenser, hyressättningen av föreningslokaler och en ny friskola som 
plötsligt dykt upp och lovar att börja verksamheten från höstterminen 
i Glömsta trots att det inte finns några lokaler. 
 Ett bra sätt att väcka debatt och få upp frågan på den politiska dagordningen är att väcka en enkel 
fråga i kommunfullmäktige. Den ska besvaras på det sammanträde där frågan väcks,  man behöver inte 
vänta så länge som man måste göra med interpellationer och motioner, som ofta bordläggs flera sam-
manträden. Hör gärna av er med tips på frågor som vi kan ställa!              Britt Björneke
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Mer resurser, jämställdhet, 
likvärdig skola
I vårt förslag till kommunplan följde vi vårt tidi-
gare budgetförslag med mer resurser till äldre-
omsorgen, arbetsmarknadsåtgärder, skolan och 
fritid och kultur till barn och ungdomar. Våra 
förslag till uppdrag handlade bl.a. om genuspe-
dagogik, ökad jämlikhet mellan kommundelarna 
och heltider för alla anställda.

Två skolor på Bergavägen?
Den rödgröna oppositionen gick till gemensam 
aktion mot majoriteten och vi gruppledare ställde 
var sin enkel fråga till ordförandena i grundskole-
nämnden respektive samhällsbyggnadsnämnden 
och kommunstyrelsen. Bakgrunden är att full-
mäktige i november antagit en ny detaljplan för 
en kommunal skola med idrottshall och mötes-
plats för ungdomar på Bergavägen i Glömsta. 
Sedan dök det plötsligt upp reklamlappar till 
hushållen i området om att en privat aktör, Skapa-
skolan, ska påbörja skolverksamhet redan till 
hösten 2013 i baracker på en annan tomt på sam-
ma väg. Vi kunde också läsa detsamma på kom-
munens hemsida. Inget hade nämnts om detta i 
grundskolenämnden eller i kommunstyrelsen. 
Den tomt där barackerna ska stå hade tidigare be-
dömts olämplig för den kommunala skolan. 

 Jag ställde frågan till grundskolenämndens 
ordförande om hon hade klart för sig hur den nya 
skolan skulle påverka den samlade skolplane-
ringen i området. Hon menade att det finns elev-
underlag till båda skolorna men var mycket sväv-
ande om sin roll i att den privata skolan skulle ha 
fått löfte om bygglov och om varför den fick gå 
ut med reklam om sig på hemsidan som om allt 
var klart för dess etablering. 
 De privata skolbolagen ligger på för att kunna 
etablera sig i Huddinge. Mina onda aningar är att 
majoriteten kommer att låta den privata skolan ta 
över den kommunala när bygget är klart men 
ordföranden förnekade att det finns sådana plan
er. Fortsättning lär följa.
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Ridskoleverksamheten i Glömsta
Kommunen har överlåtit arrendet av Lövsta 
Gård till en fårbonde som inte är intresserad 
av ridskola. Tidigare arrendator hade en om-
fattande öppen verksamhet med ridning för 
bland annat ett 30-tal funktionshindrade 
flickor. Jag ställde därför en enkel fråga till 
kultur- och fritidsnämndens ordförande om 
vad hon tänker göra för att flickorna ska få 
den möjligheten i fortsättningen också. Hon 
lovade att se till att ridverksamheten som ska 
komma igång på Lövsta även ska omfatta 
barn och ungdomar med funktionshinder. Ty-
värr är det ju så att det tar flera år innan det blir 
någon ridverksamhet på Lövsta igen. 
 Vi och Mp förbereder en gemensam mo-
tion om förbättringar och utökning av ridsko-
leverksamheten i Huddinge. Det är den näst 
största fritidssysselsättningen för flickor i 
kommunen men det skulle behövas fler ridan-
läggningar. Man ser också ojämlikheten när 
man jämför med de många ishallarna vi har 
för ishockeyspelande pojkar.

Öppet brev om bostadsbristen
I januari kom det ett öppet brev till företrä-
darna för de politiska partierna i fullmäktige 
från gruppledare, familjebehandlare och so-
cialsekreterare i kommunen. De redogjorde 
för de mänskliga katastrofer som den stora 
bostadsbristen i Huddinge innebär för män-
niskor och hur svårt de har att motivera män-
niskor med missbruksproblem och andra svå-
righeter när de inte har tillgång till en bostad. 
I brevet frågade de vad politikerna gör åt bo-
stadsbristen och vad som görs för att bygga 
billiga hyresrätter också för dem som har låg 
eller oregelbunden inkomst. Ett mycket mo-
digt och bra initiativ från socialarbetarna. 
 Vi i oppositionen träffade initiativtagarna 
och förklarade vad vi vill göra men fick också 
många detaljer om hur viktig en fast bostad är 
för människor och framför allt för barnen som 
tvingas bo på jourhotell och andra tillfälliga 
boenden. Jag ställde därför i fullmäktige i fe-
bruari en enkel fråga till socialnämndens ord-
förande om hon delar den bild som socialar-
betarna ger av de sociala konsekvenserna av 
bostadsbristen samt vad hon gör åt situatio-
nen. Även om ordföranden inte direkt sa att 
hon höll med om detta så verkade hon ändå 
förstå det men menade att man i kommunen 
inte kan göra något när marknadskrafterna 
gör att byggandet inte kommer igång. 
 Hela oppositionen följer upp den enkla frå-
gan med en interpellation till kommunstyrel-
sens ordförande om vad han tänker göra åt 
bostadsbristen och vilka initiativ han kom-
mer att ta för det ska byggas lägenheter med 
låg hyra i Huddinge.

Fler miljö- och 
klimatvänliga bostäder
Vi lade tillsammans med Mp ett förslag i full-
mäktige till projektplan som innebar fler bo-
städer men också borttagande av vår medver-
kan i Förbifart Stockholm och en bättre 
planerad Södertörnsled. I vårt ambitiösa för-
slag avvisade vi projekt som utökar de exter-
na handelsplatserna. Vi vill ha en genomtänkt 
miljö- och klimatvänlig plan där grönska 
finns kvar mellan husen vid förtätningar och 
parkeringsnormen sänks. 

Två nya motioner i fullmäktige
Vi fortsätter våra försök med att förbättra för 
människor i Huddinge genom att lägga mo-
tioner i fullmäktige. Det är sällan som de bi-
falls helt men förhoppningsvis ger de tankar 
på förändringar och ibland kan man se att för-
slagen genomförs på ett eller annat sätt i för-
valtningarna. 
 Den här gången har vi lämnat in en motion 
om att inrätta en fond för sociala investering-
ar. I många kommuner finns redan sådana 
fonder för att mera långsiktigt kunna satsa på 
förebyggande insatser främst riktade mot 
barn och ungdomar. Vår idé är att de år kom-
munen går med stora överskott, vilket har 
skett de senaste åren, ska de läggas i fonden. 

Med förebyggande insatser kan man undvika 
senare stora samhällskostnader och mänskli-
ga misslyckanden.
 Tillsammans med Mp lämnade vi också in 
en motion om nya idéer för Segeltorp där vi 
föreslår att kommunen inleder ett arbete med 
fördjupad översiktsplan för Segeltorp. Vi 
tycker att man i denna kommundel, där hu-
vuddelen är villor, skulle kunna förtäta runt 
centrum med både hyresbostäder och verk-
samhetslokaler. Om man har en bra sträck-
ning av Spårväg Syd skulle det bli ett mycket 
bra läge nära kollektivtrafiken.

Äldreomsorgs-
nämnden 
Ulf har i nämnden reagerat mot att man från 
förvaltningen inte vill införa anpassnings-
stöd till de äldre som skrivits ut från sjuk-
hus för att ge dem ökad självständighet och 
trygghet. Orsaken till det är att man är rädd 
för att det kan missgynna privata utförare 
av hemtjänst. Nu när landstinget tagit bort 
det populära äldreteamet kan inte konkur-
rensneutraliteten stå i vägen för att hjälpa 
de äldre som är i störst behov av insatser.
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