
Nytt i kommunpolitiken
Vänsterpartiet Huddinge

Vi gick fram i valet och fick ytterligare ett man-
dat så nu är vi fyra i kommunfullmäktige. Även S 
och MP ökade medan M minskade med fyra 
mandat. De rödgröna blev också större än de bor-
gerliga. Tyvärr fick vi ingen egen majoritet utan 
SD blev vågmästare. Därför föreslog vi i det röd-
gröna blocket för FP och C att bilda en blockö-
verskridande allians. De valde istället att bilda en 
borglig koalition med de lokala missnöjespar-
tierna Huddingepartiet och Drevvikenpartiet. De 
kommer nu att styra Huddinge med SD som våg-
mästare och hittills har SD röstat för deras för-
slag eller lagt ner sina röster. 
 För att försäkra sig om makten i alla frågor har 
den borgerliga koalitionen med stöd av SD även 
beslutat om jämnt antal ledamöter i de kommu-
nala nämnderna. Det innebär att den borgerliga 
ordföranden får utslagsröst. Vi undrar vad SD får 
i utbyte för att gå med på de förslagen.

 Gruppledaren för SD har i Mitt i Huddinge 
förklarat att SD kommer att göra allt för att V och 
MP inte ska få något inflytande. 
 Det bekräftar i alla fall att de ser oss som de 
främsta antirasistiska krafterna. Detta bör vi 
verkligen genom arbete i fullmäktige och nämn-
der och i vårt jobb utanför det kommunpolitiska 
arbetet visa att vi är.
 Tyvärr har vi inte av egen kraft lyckats få re-
presentation i alla nämnder och styrelser. Genom 
valtekniskt samarbete med S och MP har det 
ändå lyckats. Vi kommer även att sitta i samtliga 
utskott till nämnderna. 
 Vi har också ingått en överenskommelse med 
dem att samarbeta i opposition genom gemen-
samma gruppmöten och där vi diskuterar olika 
förslag och skriver ihop oss. Detta innebär inte 
att vi slutar driva egna förslag och lägger egna 
budgetförslag. 

SD vågmästare i fullmäktige och kommunstyrelse

Vill du läsa mer om ärendena hittar du handlingarna på 
Huddinge kommuns hemsida www.huddinge.se under fliken: Kommun och politik – Möten, kallelser och protokoll. 

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

januari  2015

Kommunfullmäktige
Nujin Alacabek Darwich, Sonia 
Benavente, Erica Stensson, 
Madeleine Johansson som ordinarie
Jonatan Spejare och Elisabeth Ulin 
Karlsson, som ersättare

Kommunstyrelsen
Nujin Alacabek Darwich som 
ordinarie och Britt Björneke 
som ersättare 

Grundskolenämnden
Erica Stensson

Gymnasienämnden
Thomas Strandqvist

Kultur- och fritidsnämnden
Jonatan Spejare

Förskolenämnden
Nujin Alacabek Darwich

Socialnämnden
Madeleine Johansson som ordinarie 
och Güzel Güzel som ersättare

Äldreomsorgsnämnden
Lasse Alm

Natur- och byggnadsnämnden
Britt Björneke

Huddinge 
Brottsförebyggande råd
Laila Leymann

Rådet för funktionshindrade
Ulla Olsson Engström

Tillsynsnämnden för 
miljö och hälsa
Millaray Rubilar

Pensionärsrådet
Sonia Benavente

Revisorskollegiet
Dag Olausson

Vår nya 
kommungrupp

Här är en genomgång av allt vi gjort i det kom-
munalpolitiska arbetet under de två sista måna-
derna 2014. Det är vårt avgående kommunalråd 
Britt Björneke som har sammanställt detta ny-
hetsbrev. 

 Nu tar Nujin Alacabek Darwich över efter 
henne. Vi hälsar henne varmt välkommen och 
tackar Britt för allt fantasitiska arbete som hon 
har gjort under den gångna mandatperioden. 
Britt blir kvar med andra politiska uppgifter.

Nej till markförsäljning i Segeltorp
Segeltorp är en mycket segregerad kommundel 
utan några hyresrätter. Därför har vi motsatt oss 
att Huge sålt mark till privata intressen där. Vi vet 
att då blir det inga hyresrätter. Nu var frågan uppe 
om att godkänna en detaljplan för byggande i pri-
vat regi och för att vi på den kommunala marken 
ska bygga en förskola. Vi lade en protokollsan-
teckning där vi uttryckte vårt missnöje mot de 
här affärsuppgörelserna med privata intressen. 
Dessutom påpekade vi betydelsen av att så 
mycket som möjligt av den fina vegetationen 
med blandskog får vara kvar inte minst för att ge 
barnen en bra lekmiljö.

Nej till privat skola i Länna
När en privat aktör vill bygga en skola i Hud-
dinge går det fort att ordna fram mark. Pyssling-

en Förskola och skolor AB har förklarat att de 
vill bygga en skola i Länna och genast trollas ett 
avtal fram där ett bolag som förvaltar skolor åt 
Pysslingen får arrendera mark till en skola. Detta 
görs utan att grundskolenämnden tillfrågas och 
trots att skolförvaltningen anser att den marken 
inte lämpar sig för en skola. Detta ifrågasatte vi 
tillsammans med S och MP men vi har också 
andra invändningar. Pysslingen ägs av Acade-
mia, som i sin tur ägs av Wallenberg kontrollera-
de EQT som är ett riskkapitalbolag. Dessa bolag 
är naturligtvis intresserade av att driva skolor en-
bart på grund av att få del av skattepengar som 
sedan tas ut som vinster. Nu ifågasätts ju alltmer 
att dessa bolag ska få driva skolor. Därför tycker 
vi att det är anmärkningsvärt att man utan vidare 
upplåter mark till dem. Vi sade därför som enda 
parti nej till detta förslag.

Tack Britt!    –   Välkommen Nujin!

Kommunfullmäktige under hösten



Krisberedskap i våra 
skolor och förskolor
Föräldrar har kontaktat oss och varit oroliga 
för krisberedskapen i våra skolor och försko-
lor med anledning av att det nyligen var 
strömavbrott i Glömsta och Vistabergsområ-
det. I flera skolor kontaktades föräldrar till 
barnen och ombads hämta barnen eftersom 
man inte kunde ordna lunch. I andra skolor 
och förskolor var det inga problem. 
 Med anledning av detta ställde Nujin en 
enkel fråga till kommunalrådet med ansvar 
för grundskolan hur det egentligen är med 
krisberedskapen och varför man bedeömer 
situationen olika. Tyvärr verkar det inte fin-
nas någon sådan central policy utan hon 
skyllde på att ledningarna var dåliga och att 
rektorerna fick bedöma läget själva. Inte bra 
tycker vi. Där är en fråga som vi får bevaka 
vidare.

Låt folk vara 
med i planprocessen!
Vi har lagt en motion om att kommunen bör 
pröva en omvänd planprocess. Den ska gå till 
så att ett område pekas ut för ny bebyggelse 
t.ex. i form av förtätning. Föreningar och en-
skilda bjuds in för att komma med förslag till 
lämpliga platser inom området att bygga på. 
Tillsammans med tjänstemän och politiker 
arbetar man därefter fram ett förslag till ett 
område där det kan vara lämpligt med bebyg-
gelse. Alla var positiva till vårt förslag och 
förvaltningen har föreslagit att metoden ska 
prövas i arbetet med att utveckla Skogås Cen-
trum. En seger för oss och för en bättre med-
borgardialog!

Nej till höjda löner 
till kommunalråden
Inför den nya mandatperioden är det dags att 
se över vilka arvoden politikerna ska ha. Re-
dan 2010 sade vi ifrån när man från borgligt 
håll med medhåll från MP och S föreslog höj-
ningar. För att finansiera höjningen har 2 mil-
joner årligen tagits från verksamheterna. 
Dessa pengar har vi istället i våra budgetalter-
nativ föreslagit ska gå till bl.a. ökade resurser 
i förskola och äldreomsorg. 
 Nu föreslår man en höjning till 68 000 kro-
nor för ett heltidsarvoderat kommunalråd. 
Det är inte rimligt tycker vi att ett kommunal-
råd ska tjäna mer än t.ex en riksdagsledamot. 
Därför var vårt förslag att arvodena ska sän-
kas till 2010 års nivå. 
 Förra gången hade SD samma förslag men 
den här gången tar gruppledaren tacksamt 
emot arvodet utan några protester. Så vi är det 
enda parti som anser att politiker inte ska tjä-
na mer än vad den genomsnittlige Huddinge-
bon gör.

Krav på god djuromsorg 
vid upphandling
Vänsterpartiet har lagt en rad förslag om bätt-
re mat i våra verksamheter i kommunen. Dels 
vill vi ha mer vegetarisk mat, dels vill vi att all 
mat lagas från grunden utan halvfabrikat. Ef-
tersom kommunen ännu inte är mogen för att 
gå över till vegetarisk kost har vi väckt frågan 
om att vi ändå bör ställa krav på att man, när 
man upphandlar kött, ska se till att djuren be-
handlats väl vid uppfödning och transporter. 
Därför föreslog vi att krav på god djurhåll-
ning ska föras in i reglementet för kommu-
nens upphandling. Vi fick med oss S och MP 
på dessa krav men tyvärr gick borgarna emot 
det. Kampen för bättre och mer klimatsmart 
mat i skolor, gruppboenden och äldreomsorg 
går vidare.

Nej till fler mataffärer 
i Kungens Kurva
De centrumanläggningar vi har i kommunen 
hotas av externa köpcentra i bl.a. Kungens 
Kurva. Vi har antagit en handelspolicy som 
säger att nya dagligvarubutiker ska lokalise-
ras på ett sådant sätt att invånare som saknar 
bil ska kunna ta sig dit. Därför gick vi emot 
förslaget att godkänna ett avtal med ett före-
tag som vill starta en drive in livsmedelsaffär 
i Kungens Kurvaområdet. Istället borde man 
satsa på mer service i Vårby Haga. Vidare ris-
kerar centrimet i Vårby gård att tappa kunder. 
Livsmedelsaffärer som man endast når med 
bil medför även ökad biltrafik som innebär 
miljö- och hälsorisker. Dessutom är etable-
ringen beroende av att Förbifart Stockholm 
blir verklighet och det är vi ju mycket tvek-
samma till. Tyvärr gick inte majoriteten på 
vår linje så nu får vi kanske se ännu en livs-
medelsaffär utanför centrumanläggningarna.

Kommunens budget för 2015 
I kommunen fattar vi beslut om budget för 
kommande år redan i juni. Eftersom det nu är 
ny mandatperiod 2015 ska ett nytt beslut tas 
om budget. Vi höll naturligtvis fast vid vårt 
tidigare förslag. Vi vill att betydligt mer re-
surser ska läggas på skolan, äldreomsorgen 
samt kultur och fritid för unga. Därför före-
slog vi också igen att skatten måste höjas med 
10 öre för att möta alla behov. 
Tillsammans med de andra i det rödgröna 
blocket lade vi också fram gemensamma för-
slag till ökningar av resurserna och till upp-
drag till nämnderna. Bl.a. vill vi att ett huvud-
mål ska vara jämlika villkor och ökad 
jämställdhet. Ett delmål som vi delar är också 
att de ofrivilliga deltiderna och timanställ-
ningarna ska avskaffas. Inget av våra förslag 
gick igenom beroende på att SD stöttade den 
borgerliga koalitionen.

Med det här nyhetsbrevet avslutar jag mitt 
uppdrag som oppositionsråd och gruppledare 
för Vänsterpartiet. Efter flera perioder med 
samarbete med S och MP har vi haft en period 
utan djupare samarbete då vi lagt egna bud-
getförslag och där kamraterna i alla nämnder 
självständigt fått lägga egna förslag. 
 Det har varit en tuff period men förhopp-
ningsvis har vi kommit fram till en egen kom-
munal vänsterpolitik. Vi har visat att vi är det 
parti som fört den mest radikala feministiska 
politiken. Vi är det enda partiet som har gått 
emot privatiseringen av hemtjänst, äldrebo-
ende, LSS-bistånd, förskolor, skolor och fa-
miljerådgivning. Det är vi som stått upp för 
hemlösa EU-medborgare. Vi har också i alla 
lägen krävt att det ska byggas hyresrätter med 
rimliga hyror. Vi har jobbat mot barnfattig-
dom och för att vi ska satsa pengar på förebyg-
gande insatser. 
 Under den här perioden är vi det parti som 
lagt flest motioner, allt ifrån att det ska lagas 
mat från grunden på alla skolor till att alla 
flickor ska erbjudas feministiskt självförsvar i 
skolan. Har vi då nått några framgångar i den 
borgerligt styrda kommunen? Ja, faktiskt 
några motioner har vi fått igenom.
• Socialtjänsten arbetar aktivt mot  grooming 
• Jämställd snöröjning
• Genusutbildning för studie- och yrkesväg-
ledare
• Genusgranskning av gatunamn och fastig-
hetsbeteckningar 
• Omvänd planprocess, alltså att låta folk få 
komma med förslag innan man föreslår hur 
planerna ska se ut för t.ex. ny bebyggelse 

Nu börjar en ny mandatperiod. Trots att S nu 
är villiga att arbeta tillsammans i nämnder, 
kommunstyrelse och fullmäktige, vilket är 
bra, får vi inte glömma vår vänsteridentitet 
och fortsätta vår väg med egna förslag. 
 Jag överlämnar nu gruppledarskapet till 
Nujin men finns kvar som fritidspolitiker. En 
ny kommungrupp har bildats med flera unga 
vänsterpartister som nu ska ta plats i nämnder, 
styrelser och råd. Som ett föredöme för dem 
vill jag gärna nämna två kamrater, som nu 
lämnar sina politiska uppdrag; Gertie Lux och 
Ulf Langlet. Det har verkligen under flera år 
kämpat i motvind i sina respektive nämnder; 
kultur- och fritidsnämnden och äldreomsorgs-
nämnden. De har aldrig gett avkall på sina so-
cialistiska och feministiska idéer men ändå 
fått uppskattning av politiska motståndare för 
sin kunskap och sitt engagemang. Samtidigt 
har de alltid ställt upp på gator och torg som 
partiaktivister. Jag hoppas att de ska vara fö-
redömen för kamraterna i den nya kommun-
gruppen. Britt Björneke

Slutord från Britt


