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Föreningsbidrag
Kommunfullmäktige har antagit ett idrottspoli-
tiskt program. Tillsammans med S och Mp fram-
förde vi tanken att kommunen ska se till att för-
eningarna får hyra kommunens lokaler enligt 
principen nolltaxa. Det tyckte inte den borgerliga 
majoriteten.

Delårsbokslut
Delårsrapporten för kommunen visar att man 
kommer att få ett rejält överskott 2013. Man räk-
nar att överskottet blir 187 miljoner kronor, vil-
ket är 54 miljoner mer än det budgeterade resul-
tatet. Orsaken är främst att kommunen får en 
återbetalning av AFA-försäkringspremier för 
2005 och 2006. 
 Vissa nämnder visar däremot ett underskott. 
Samhällsbyggnadsnämnden beroende på stort 
vinter  underhåll och Socialnämnden på grund av 
insats er för funktionsnedsatta och barnplace-
ringar. Grundskolans skolstöd beräknas ge un-
derskott till följd av att de elever som behöver 
stöd är i behov av ett mer omfattande sådant.
 Vi skrev i en protokollsanteckning att det är 
viktigt att det frigörs resurser till de elever som är 
i behov av särskilt stöd. Vi reagerade också över 
att man lägger ner en resursskola som var till för 
barn med stora svårigheter. 
  Vi noterar att flera fristående skolor har etable-

rats i kommunen och att det kan innebära svårig-
heter att planera för den kommunala skolverk-
samheten och ge sämre resurser till de 
kom munala skolorna. 
 Vi konstaterar också att det går trögt att fylla 
det stora behovet av bostäder. Enligt delårsrap-
porten finns det hittills under året enbart 160 fär-
digställda bostäder. Ingen av dessa är hyresrätter. 
 Vi har tidigare lagt en motion om att inrätta en 
social investeringsfond där överskotten kan läg-
gas så att man kan bygga upp en fond för medel 
till bland annat förebyggande åtgärder för barn 
och ungdom. Vi kommer att föreslå att en del av 
överskottet läggs till en sådan fond.

Pengar till verksamheterna 
– inte sänkt skatt
Eftersom prognoserna visar att skatteintäkterna 
kommer att öka fick vi möjlighet att justera bud-
geten för år 2014. Borgarna hade tidigare före-
slagit besparingar på 17 miljoner som vi i V inte 
gått med på. Nu tog borgarna bort besparingarna 
men föreslog också en skattesänkning på 10 öre. 
Vi gick naturligtvis inte med på denna skatte-
sänkning. Istället föreslog vi ökade satsningar på 
22 miljoner på skola, äldreomsorg och fritidssys-
selsättningar. Efter en hård debatt där även S, Mp 
och Huddingepartiet gick emot skattesänkning-
en vann förstås borgarnas förslag.
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Verksamhetsplaner 
Under november behandlade nämn-
derna verksamhetsplanerna för 2014. 
Planerna baseras på Mål och Budget 
som majoriteten har bestämt ska gälla. 
Vi i V lämnade i vår egen budget 
förslag till uppdrag och fördelning av 
resurser. Därför är det naturligt att vi i 
nämnderna inte deltar i besluten om 
verksamhetsplaner. Flera av våra 
nämndrepresentanter lämnade proto-
kollsanteckningar där de påpekade att 
nämnderna skulle ha fått större resur-
ser om vårt budgetförslag hade vunnit.
 Exempel på det är från Gymnasie-
nämnden där Erica påpekade att vi vill 
satsa mer på stöd till ungdomar med 
behov av särskilt stöd och att vi tycker 
att alla ungdomar som vill och behöver 
det ska erbjudas feriepraktik under 
sommarlovet. Nujin påpekade att vårt 
förslag för Socialnämnden innehöll 
mer resurser till arbetsmarknadsåtgär-
der för unga, fler fritidssekreterare och 
åtgärder för att minska hemlösheten 
särskilt vad avser kvinnor. 
 Gertie skrev i sin protokollsanteck-
ning i Kultur- och fritidsnämnden att 
borgarnas verksamhetsplan är mycket 
defensiv och att den innebär stagnation 
i många viktiga verksamheter. Den ger 
till skillnad från V:s förslag inga resur-
ser för satsningar och förstärkningar 
för att möta det stora behoven.

Äldreomsorgs
nämnden
Efter att vi lämnat en motion om HBT-
certifiering  av  verksamheter  inom 
äldre omsorgen kom det upp ett ärende i 
nämnden där förvaltningen föreslog att 
ingen certifiering skulle göras. Ulf läm-
nade in ett förslag om att nämnden ska 
besluta att genomföra en HBT-certifie-
ring av ett äldreboende och en hem-
tjänstenhet. Mp stödde det kravet men 
förslaget röstades ner av den borgerliga 
majoriteten.Den långa snöiga vintern gjorde att samhällsbyggnadsnämnden gick med underskott.



Bättre förutsättningar 
för ridsporten i Huddinge
Tillsammans med Mp hade vi motionerat om 
att det ska planeras för ytterligare en ridan-
läggning i Huddinge och att kommunen ska 
stödja ridsportnäringen. Den borgerliga ma-
joriteten var inte beredd att göra det. Det enda 
de kan tänka sig att göra är att utöka antalet 
ridstigar och förbättra underhållet av vissa 
ridanläggningar, som är nedslitna. Vi reser-
verade oss mot beslutet. Vi måste våga satsa 
på fler möjligheter för flickor att utöva sina 
fritidsverksamheter. Som det är nu så satsar 
vi betydligt mer på ishallar och andra anlägg-
ningar där pojkar och män totalt dominerar. 
Efter förebild från andra kommuner borde vi 
också kunna lägga ”efter-skolan-aktiviteter” 
i stallen, ge stöd åt barn med funktionshinder 
att få möjlighet till ridning och inspirera barn 
från andra länder att upptäcka ridning och 
hästskötsel som bra fritidsaktiviteter. 

Interpellation om KomSamman
I Flemingsberg bedrivs ett mycket bra samar-
bete mellan Resurscentrum för nyanlända 

inom förskola och skola, fritidsgården, 
Svenska Kyrkan och Huddinge IF. Man har 
en mötesplats dit ungdomar som är nyanlända 
till Sverige kan få möjlighet till olika fritids-
aktiviteter. 
 Mötesplatsen är mycket välbesökt och där 
finns också en kurator och andra vuxna som 
kan ge ungdomarna stöd och uppmuntran. De 
är nu oroliga för att de inte ska få finnas kvar 
nästa år. Vi, S, Mp och Huddingepartiet fråg-
ade därför kommunstyrelsens ordförande om 
hans inställning till denna verksamhet. Som 
vanligt gömde han sig bakom förvaltningen 
och att de tar ställning till den fortsatta verk-
samheten inför varje nytt år. 
 Vi i Vänsterpartiet arbetar för att resurserna 
till KomSamman ska öka och att man ska ut-
öka verksamheten till andra kommundelar.

Enkla frågor till 
Socialnämndens ordförande
Vi ställde i december två enkla frågor till So-
cialnämndens ordförande; en om ryktet att 
Arbetscentrum för rehabilitering, för dem 
som står långt från arbetsmarknaden, ska läg-

gas ner, och en om att hotellhem inte är lämp-
lig miljö för barn som vräkts från sin bostad. 
Ordför anden försäkrade att ryktena om att 
Arbetscentrum ska läggas ner är felaktiga 
men hennes svar på frågan om det ska föränd-
ras var något svävande. 
 Det är något som vi får bevaka. Hon svara-
de också att socialtjänsten försöker hitta bätt-
re bostäder till barnfamiljer men att det inte 
alltid lyckas. Här tycker man ju att det hade 
varit bättre om man hade ingripit och hjälpt 
familjerna före vräkningen.

Två nya motioner 
i november
Den första motionen gäller uppdrag att pla-
nera för ett nytt kollektivhus i Huddinge. Den 
motionen har vi lagt tillsammans med Mp. 
Det finns redan ett kollektivhus i Huddinge. 
Nu har föreningen Kollektivhuset Bra Miljö 
bildats som arbetar för att det ska byggas ett 
hus till. 
 Vi föreslår därför att Huge får i uppdrag att 
ta fram förslag på hur och var i kommunen ett 
kollektivhus ska byggas. Detta ska göras i 
samråd med den nya föreningen.
 Den andra motionen handlar om så kallad 
omvänd planprocess. 
 Vi föreslår att Huddinge kommun i en de-
taljplaneläggning för bostäder eller kommu-
nala lokaler involverar medborgarna mycket 
mer än hittills och att de får vara med tidigt i 
processen.
 

Gymnasienämnden
Erica har bland annat lämnat suppleantytt-
randen i ett ärende om skollagsfrågor där 
hon framförde att V gärna vill ha ökad re-
sursfördelning inom gymnasieskolan likt 
det system som finns i grundskolan. 
 I ett ärende om gemensam vuxenutbild-
ningsregion framförde hon att vi är emot 
utbildningsföretag som tar ut stora vinster 
och att vi gärna vill ha en begränsning inom 
vuxenutbildningsregionen gällande före-
tagens vinstuttag.

Förskolenämnden
Återigen vill nämnden att en ny för skola 
ska drivas av en fristående utförare. Sonia 
protesterade i ett suppleantyttrande. 
 Hon säger där att V är skeptiska till att 
kommunen säljer verksamheter till privata 
utförare där vinsten går till ägarna och inte 
investeras i verksamheten. 
 I kommunen har vi dåliga erfarenheter 
av sådana utförsäljningar. Om hon hade 
varit ordinarie ledamot och inte ersättare 
skulle hon ha gått emot förvaltningens för-
slag.



Detta har hänt 
med våra motioner:

Plan för att förebygga människo
handel och prostitution i Huddinge
Det finns en nationell plan för hur man ska 
bekämpa prostitution och människohandel 
och även nationella riktlinjer. I de dokumen-
ten förutsätter man att lokala riktlinjer ska 
upprättas. I Huddinge har man inte uppmärk-
sammat det. Det är i förorterna som det finns 
bordeller i andrahandshyrda lägenheter som 
används av dem som utnyttjar kvinnor för 
sexuella ändamål. 
 Därför hade vi föreslagit att kommunen i 
samråd med Huge ska arbeta fram riktlinjer 
för hur man ska upptäcka människohandel 
och prostitution och hjälpa offren. Huge hade 
svarat att de var positiva till motionen och 
förstod problematiken. Tyvärr var Social-
nämnden inte lika positiv. De anser att man 
inte kan göra något själv utan väntar på att nå-
gon annan i regionen ska ta initiativ. Så även 
om borgarna var positiva till andemeningen i 
motionen så ville man inte göra något åt pro-
blemen. Vi reserverade oss till förmån för vår 
motion och Mp stödde oss.

Nya idéer för Segeltorp
Tillsammans med Mp motionerade vi om att 
kommunen ska ta ett helhetsgrepp kring ut-
vecklingen av Segeltorps Centrum och inleda 
arbetet med en fördjupad översiktsplan. Ma-
joriteten hänvisade till att de påbörjat en för-
studie och att det borde räcka. Vi tycker att 
man borde ta ett större grepp. 
  Det  skulle  behövas  betydligt  fler  flerbo-
stadshus med hyresrätter i området. Det skul-
le minska segregationen eftersom det knap-
past  finns  en  enda  hyresrätt  där.  Vi  tycker 
också att man bör se över den planerade drag-
ningen av Spårväg Syd så att den går igenom 
Segeltorp. På det sättet får vi en mer klimat-
vänlig transportmöjlighet och kan minska 
parkeringstalen. Här stödde S vår motion.

Bättre bemötande 
av äldre HBTpersoner
Vi har tidigare tagit upp frågan om att våra 
förvaltningar behöver bli bättre på att bemöta 
HBTQ-personer. 
  Verksamheterna  borde  HBT-certifieras. 
Detta görs genom att låta RFSL anordna en 
utbildning för personalen. När det är gjort kan 
man sätta upp en regnbågsflagga och männis-
kor vet att man kommer bemötas på ett bra 
sätt oavsett vilken sexuell läggning man har. 
 Nu återkom vi med en ny motion angående 
bemötandet av äldre HBTQ-personer. Forsk-
ningen visar att de ofta känner sig illa bemötta 
och därför borde vi kunna göra en insats på 
det området. Därför föreslog vi att minst ett 
äldreboende och minst en hemtjänstenhet ska 
HBT-certifieras samt att vi ska ställa de kra-
ven när vi upphandlar privata äldreboenden. 
Vi trodde faktiskt att man skulle var positiv 
till detta eftersom till exempel Fp lämnat så-
dana förslag i andra kommuner tillsammans 
med V och fått igenom det. Men tyvärr är man 
inte så framsynt i denna kommun trots att va-
rumärket för Huddinge säger att vi ska visa 
mod och ha drivkraft.  

 Det kan noteras att tjänstemännen som 
skrivit tjänsteutlåtande till Demokrati- och 
mångfaldsberedningen var positivt inställda 
och föreslog att motionen skulle bifallas. 
Detta gick ordföranden, en Drevvikenpartist, 
emot. 
  Hon uttryckte att det kunde finns en mot-
satsställning mellan att arbeta med HBT-cer-
tifiering och kvalitet. Vi fick i alla fall Mp och 
S med på vårt förslag.

Laga mat från grunden
Vi hade lagt en motion som innebär att alla 
skolkök ska laga mat från grunden och att 
personalen ska utbildas i just detta. Till ut-
bildningarna bör den kompetens vi redan har 
i kommunen användas. Vi har personer med 
kunskaper, intresse och engagemang.
 Förvaltningarna var positiva till tanken 
men man föreslog inte att motionen skulle bi-
fallas. De hänvisade till att alla skolor inte har 
egna produktionskök. Vi reserverade oss mot 
majoritetens förslag eftersom det är viktigt 
att se till att alla skolor har förutsättningar för 
att laga all mat från grunden till skoleleverna. 
Vi fick stöd från S och Mp.

Vår kommungrupp har under 2013 varit aktiv i både 
fullmäktige och i nämnder, styrelser och råd med att 
föra ut vår politik. 
 I många frågor har vi samarbetat med framför allt 
Mp men även med S och Huddingepartiet. 
 Det är viktigt för framtiden att vi har ett gott samar-
bete med de partierna. Annars kommer vi inte att kun-
na bilda majoritet i kommunen efter nästa val. Samti-
digt för vi fram vår egen politik i våra budgetförslag 
och i våra motioner. Vi vill visa att vi är det enda parti 
som driver frågan om att bekämpa vinster i välfärden, 
att skapa rättvisa mellan kommundelarna i Huddinge 

och få bort skillnader i löner och arbetsvillkor mellan 
kvinnor och män i kommunen. 
 Vi känner när vi är ute på gator och torg att vi får 
alltmer gehör för vår politik.Under våren 2014 kom-
mer vi att intensifiera vårt utåtriktade arbete genom 
att ha torgmöten och informationsutdelning varje lör-
dag i kommundelarna. 
 Du är mer än välkommen att vara med. Kontakta 
bara Karin Olsson; 08–535 301 49 eller karin.ols-
son@huddinge.se så berättar hon mer.

Britt Björneke
Gruppledare

Gott rött år – 2014!


