
Samhällsbyggnads
nämnden
Samhällsbyggnadsnämnden har haft 
flera tunga ärenden och Elisabeth har 
fått skriva många reservationer och 
protokollsanteckningar. 
 Ett stort ärende är planprogrammet 
för Huddinge Centrum som ska ge-
nomföras 2015–40 och ge bland annat 
tvåtusen nya lägenheter. 
 Elisabeth skrev i sin protokollsan-
teckning att det är viktigt att det skapas 
ett visionärt och hållbart centrum för 
fotgängare, cyklister och kollektivtra-
fikresenärer. För att uppnå en trivsam 
miljö måste gammalt och nytt knytas 
ihop, tvära hörn och mörka prång måste 
bort. Innergårdar bör byggas för att 
skapa bilfria ytor och gröna oaser.

Äldreomsorgs
nämnden
I Äldreomsorgsnämnden har äldreom-
sorg för de äldre som är finsktalande 
behandlats. 
 Vi har länge arbetat för att kommu-
nen ska kunna erbjuda omsorg med 
personal som talar de språk som de äld-
re talade innan de kom till Sverige ef-
tersom många tappar svenskan när de 
blir gamla. 
 Vi har också ett fint finskt äldrebo-
ende i Björnkulla men i den östra kom-
mundelen finns många finsktalande 
äldre som tycker att det är långt till an-
höriga om de flyttar in där. 
 Förvaltningen anser emellertid inte 
att man bör bygga ett finskt äldreboen-
de i öster men däremot se till att det 
finns finsktalande personal i hemtjäns-
ten. Ulf däremot begärde att man ska 
undersöka möjligheten till ett finskt 
äldreboende i anslutning till Stortorp. 
Han reserverade sig mot majoritetens 
nekande svar.

fortsättning »»»

Hej alla medlemmar som är 
intresserade av kommunpolitiken!
Här kommer senaste nytt från fullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnder. 
 I april har kommunfullmäktige godkänt årsredovisningen för kom-
munen 2012. Kommunen gick med ett överskott på 154 mnkr men 
socialnämnden hade ett minus på 23,7 mnkr på grund av bland annat 
stora utbetalningar av försörjningsstöd. Vi tycker att de år man går 
med vinst borde man avsätta pengar till en social investeringsfond 
som till exempel skulle gå till förebyggande arbete bland barn och 
ungdomar. 
 Årsredovisningen innehåller många uppgifter om vad som händer 
ute i förvaltningarna och även om invånarna är nöjda med den service 
de får finns det en rad oroväckande tecken. Vi har bland annat påpekat att de anställdas sjukfrånvaro 
har ökat framför allt vad gäller kvinnor inom vård och omsorg och i förskolan. Många upplever en ar-
betsrelaterad utmattning. Detta visar att det skulle behövas mer resurser i verksamheten till fler an-
ställda.                     Britt Björneke

Gruppledare
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Årsbokslutet för 2012
I debatten om årsbokslutet för 2012 lade vi en 
protokollsanteckning. Där tog vi bland annat upp 
frågan om det obefintliga bostadsbyggandet un-
der året samtidigt som ombildningen av hyres-
rätter till bostadsrätter fortsätter. 
 Resultaten från skolan visar tyvärr att det skil-
jer sig mycket åt mellan de olika skolorna. Här 
skulle behövas mer riktade satsningar. Likaså är 
det allvarligt att Huddinge ligger så illa till vad 
avser antalet förskolelärare. 
 Som enda parti efterlyste vi uppgifter om hur 
jämställdhetsintegreringen fungerar i de olika 
förvaltningarna. Varken i Grundskolenämnden 
eller i Gymnasienämnden nämns ett ord om vad 
man gör för att genusgranska verksamheterna.

Risk för kvalitetsbrist när kommunal 
förskola privatiseras
Vi, S och Mp har ställt en interpellation till För-
skolenämndens ordförande. Vi frågar om erfa-
renheten från det privata övertagandet av försko-
lan Hageby Allé. Har dessa fått henne att tänka 
om ifall man inte borde ha en bättre kvalitets-
granskning innan man tar ett beslut om överta-
gande? Den aktuella förskolan har fått mycket 
kritik för bristande pedagogik och torftig miljö. 
För Moderaterna är det viktigare att man får en 
privat utförare än att värna kvaliteten. 

Rädda Vårbyspelen
Sedan 2005 har teater Slava under somrarna haft 
teaterverksamhet bland barn och ungdomar i 
Vårby Gård. Verksamheten har varje sommar 
avslutats med att man satt upp en föreställning 
som man visat för publik. Teatern är känd över 
hela världen. Många har fått en meningsfull fri-
tid och ökad självkänsla av att skapa något till-
sammans. Det har varit Huge som har sponsrat 
det hela. Nu har man beslutat att dra ner sponsor-
pengarna så att verksamheten hotas med ned-
läggning. Jag ställde därför en fråga till Kultur-
och fritidsnämndens ordförande om hon var 
beredd att se till att kommunen garanterade fort-
satt verksamhet. Tyvärr blev svaret negativt. Det 
är uppenbart att borgarna vill att kulturella sats-
ningar enbart ska ske i centrala Huddinge. I de 
andra kommundelarna kan man på sin höjd ge 
ersättning till idrottsaktivitet.

Fullmäktige och kommunstyrelsen i mars och april

Vill du läsa mer om ärendena hittar du handlingarna på 
Huddinge kommuns hemsida www.huddinge.se under fliken: Kommun och politik – Politik och nämnder. 
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Äldre och sjuka med 
försörjningsstöd
Äldreomsorgsombudsmannen har påtalat att 
många äldre och anhöriga klagar över att man 
ställer för höga krav på dem när de behöver 
hjälp för att de inte klarar sin ekonomi. De har 
svårt att komma till socialkontoret och få 
fram alla de papper som man kräver. Jag ställ-
de därför frågan till Socialnämndens ordfö-
rande om hon tänker se till att de äldre får ett 
bättre bemötande. Hon svarade att alla ska 
behandlas lika men att socialsekreterarna 
faktiskt kan åka hem till de äldre för att hjälpa 
dem med ansökan. Tyvärr tror jag att det är 
för stressigt bland socialsekreterarna för att 
hinna med allt men politikerna borde garan-
tera att de äldre verkligen får den hjälp de har 
rätt till.

Genusdebatt i kommunfullmäktige  
Min motion om att studievägledare ska erbju-
das genuskunskap om arbetsmarknaden samt 
att informationsmaterialet inför program-
valet ska genusgranskas fick ett positivt mot-
tagande av både utbildningsförvaltningen 
och de flesta politikerna. 
 Två moderater och en sverigedemokrat 
satte emellertid igång en debatt på grund av 
sina nattståndna synpunkter om att det inte 
finns något problem i att vi har en könssegre-
gerad arbetsmarknad och att kvinnor har 
sämre löner än män. Resultatet blev i alla fall 
att ännu fler stödde oss och att motionen till 
stora delar bifölls. Ett litet steg mot att ungdo-
mar får ökad kunskap när de väljer program 
så att man kanske inte lika ofta som tidigare 
väljer efter en könsstereotyp mall.

Blogg om det gamla Huddinge 
På bloggen Huddinge 150 år kan man läsa om det gamla Huddinge och ofta få en nytagen bild 
från samma plats. Du kan prenumerera på inlägg på sidan huddinge150.wordpress.com 
 Det senaste inlägget kommer lagom till 1 maj. Bilden ovan är tagen på Kyrkskolans gård 
(fotografen okänd). Husen i bakgrunden tillhörde prästbostället där Nils Bengtsson bedrev 
lantbruk. På platsen ligger idag Huddinge kommunalhus och huvudbiblioteket. Längst till hö-
ger i bilden syns kapellet (invigt 1923) på Tomtberga kyrkogård. Mellan grindstolparna leder 
vägen fram till kyrkogården. Tåget förefaller redo för avmarsch, polismakten upprätthåller ord-
ningen. Vart går tåget? Kanske till Fullerstaparken? Nedan syns motsvarande vy idag fångad 
med en mobilkamera.

Grundskolenämnden
Grundskolenämnden hade frågan uppe om 
man skulle tillstyrka eller avstyrka att Eng-
elska skolan etablerar en grundskola i Fle-
mingsberg. Förvaltningen avstyrkte med 
hänsyn till att det redan finns grundskolor i 
området och att det kosta mycket för kom-
munen med en skola till där. 
 Majoriteten gick däremot mot förvalt-
ningen och beslöt att tillstyrka skolan. Dag 
reserverade sig tillsammans med S och Mp 
mot borgarnas beslut.

Kultur och 
fritidsnämnden
När Kultur- och fritidsnämnden fattade be-
slut om budgetunderlag skrev Gertie en 
protokollsanteckning på vers om avsaknad 
av resurser och brist på kulturvisioner:

Var blir de av, 
ljuva tankar om en rikare kommun?
Vad är väl ord, när trånga ramar
hindrar vår vision och kramar
musten ur ett manifest –
hur blir den tredje bäst i test –
av fjäderdräkten blir ett fjun.

Var blir de av, 
alla orden om en kunskapens kommun,
när pengasatsningen blir snål
och defensiven blir ett mål,
när marknadsmässigheten styr
och känslans måttstock blir obskyr –
av fjäderdräkten blir ett fjun.

Var blir de av, 
ljuva drömmar om en utvecklad kommun, 
när idrott, fritid och kultur
blott får en mager signatur
så ställd bak stutabåsets skrank
där fruktbarheten blir rätt krank –
av fjäderdräkten blir ett fjun.

Nytt från nämdernaFullmäktige och kommunstyrelsen i januari och februari


