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Huddinge – Fairtrade City
År 2005 väckte KD en mo
tion om att kommunen 
borde upphandla fairtrade
märkt kaffe och te. Kom
munstyrelsens förvaltning 
funderade på detta till 
2008. Då beslöt kommun
styrelsen att ge förvalt
ningen i uppdrag att ställa 
upp kriterier för inköp som motsvarar Rättvise
märkning och att man skulle undersöka förut
sättningarna för kommunen att bli en Fairtrade 
City. 
 Sedan tog det ytterligare 5 år innan ärendet 
kom upp i kommunstyrelsen och fullmäktige. 
Majoriteten ville att vi ska införa etiska krav i 
våra upphandlingar men att vi inte ska bli en 
Fairtrade City. De tycker att det är kostsamt och 
att mycket arbete måste läggas ner på det.
 Vi och Miljöpartiet reserverade oss mot beslut
et. Vi vill att Huddinge blir en Fairtrade City.  Det 
finns ett 50-tal kommuner i Sverige som redan är 
det. Huddinge kan absolut klara av att tillsam
mans med näringsliv och arbetsplatser uppfylla 
de krav man ställer på en sådan kommun. Då 
skulle vi kunna bidra till att människor i olika de
lar av världen får möjlighet att arbeta under 
mänskliga förhållanden när de producerar varor 
som erbjuds i kommunen. Vi skulle kunna visa 
att vi inte accepterar barnarbete och att vi tar 
ställning mot orättvisor. Vi är beredda att åter
komma om detta.

Fler hyresrätter med rimliga hyror
Den borgerliga majoritetens bostadspolitik har 
under mandatperioden präglats av passivitet. 
Samtidigt som de tillåtit omvandlingar av hyres
rätter till bostadsrätter har det fåtal bostäder som 
byggts enbart varit bostadsrätter eller villor. 
 Nu har man inför länsstyrelsens krav och inför 
kommunvalet förstått att man måste släppa fram 
planer på byggande även av hyresrätter och stu
dentbostäder. Det välkomnar vi men vad vi sak
nar är en strategi för att få fram bostäder med 
rimliga hyror. I flera ärenden har vi framfört de 
åsikterna. 
 I Visättra har samhällsbyggnadsförvaltningen 
utan att politikerna har haft insyn haft en mark

anvisningstävling. Högstbjudande av marken 
har naturligtvis vunnit och det medför hyresrät
ter med mycket höga hyror. Vi hade istället velat 
se tomträtter. Det är ett bra alternativ att kommu
nen äger marken om man nu ska tillåta att privata 
fastighetsbolag bygger.
 Huge ska äntligen få lov att bygga i Flemings
berg och Vårby Haga. Men vi protesterade mot 
att man i avtalen mellan kommunen och Huge 
lägger kostnader för allmänna anläggningar. 
Även det gör att hyrorna inte kommer att hållas 
nere.
 Vi arbetar för att kommunen ska kunna köpa 
mark som kan vara bra till bostäder. Därför lade 
vi en protokollsanteckning i fullmäktige i ett 
ärende om avtal mellan kommunen och en privat 
fastighetsägare där man låter en privat exploatör 
få gå in och bygga bostadsrätter och villor i Snätt
ringe. Det framkom nämligen att fastighetsäga
ren har erbjudit kommunen att köpa marken men 
att man sagt nej. Det tyckte vi hade varit ett bra 
tillfälle att bygga hyresbostäder i ett område som 
är mycket segregerat med enbart villor.

Projektplan 2014–2016
Det mest positiva med borgarnas förslag till pro
jektplan är att man äntligen lyft fram planer på att 
bygga hyresrätter och studentbostäder. Vi anser 
naturligtvis att man borde ha gjort det betydligt 
tidigare. Planeringen tar alldeles för lång tid och 
mycket tid går istället till projekt som sällan 
kommer att förverkligas. Exempel på det är SPA
anläggning i Kungens Kurva och beachvolley
anläggning i Flemingsberg. 
 Vi är dessutom kritiska till två bostadsprojekt. 
Dels gäller det Österhagen i Skogås där det finns 
allvarliga markföroreningar. Det är väldigt tvek
sam om det går att få bort dem. Därför anser vi 
inte att man ska bygga bostäder på den marken. 
 Dels gäller det en privat fastighetsägares plan
er på att förtäta med fler hyresbostäder i Visättra. 
De hyresbostäder som fastighetsägaren redan 
har i området har inte underhållits på ett bra sätt. 
Hyresgästerna har under flera år framfört klago
mål till kommunen. Husen har sålts flera gånger 
till ointresserade köpare som låtit dem förfalla. 
Innan den nya fastighetsägaren ska få bygga nya 
hus anser vi att de ska visa att de satsar på det 
gamla bostadsbeståndet.

Fullmäktige januari till mars

Vill du läsa mer om ärendena hittar du handlingarna på 
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Dags för verksam-
hetsberättelser 
för 2013
I februari har alla nämnder behandlat 
verksamhetsberättelser för 2013 och 
flera av våra kamrater har i protokolls
anteckningar kommenterat resultaten. 
 Även om mycket bra görs ute i för
valtningarna hade vi i vårt budgetför
slag andra mål än den borgerliga majo
riteten. Vårt innebär mer solidaritet och 
rättvist och inte bara en massa ökad 
val frihet. Vi hade ju också lagt mer 
resurs er på till exempel skola och om
sorg.

Gymnasienämnden
I gymnasienämnden påpekade Erica 
bland annat i ett suppleantyttrande att 
det märks att borgarna inte prioriterar 
elevinflytandet.  Eleverna upplever sig 
inte ha inflytande över sitt lärande och 
det inre arbetet i skolan. Flickorna är 
också mer missnöjda med sina studie
resultat än tidigare. Detta är oroväck
ande.

Kultur- och 
 fritids nämnden
I kultur och fritidsnämnden påpekade 
Gertie (tillsammans med S) att det är 
beklagligt att borgarna satsar mer på 
skattesänkning än på verksamheterna 
och de förbättringsområden som finns. 
Som exempel nämner hon att Huddinge 
blivit rankad av KFUM som Sveriges 
sämsta ungdomskommun. Här finns 
mycket att göra inte minst vad gäller 
ungdomsinflytande. 
 Vidare behövs det fler lokaler till 
föreningsverksamhet och det är långa 
köer till kulturskolan samtidigt som av
giften är för hög.
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Tvärförbindelse Södertörn
Trafikverket beslöt under 2013 att dra tillbaka 
de gamla planerna på Södertörnsleden. Man 
räknade med att de inte skulle klara miljökra
ven i en rättslig process. För oss och MP och 
också för Naturskyddsföreningen var det ing
en överraskning. Vi har sagt det flera gånger 
och gått emot beslut i kommunstyrelsen på att 
upphäva detaljplaner för att vägen skulle 
kunna dras fram i områden med skyddsvärd 
natur. Nu har man gjort ett omtag i form av en 
åtgärdsvalstudie, som varit på remiss i kom
munstyrelsen. I den tar man på ett helt annat 
sätt upp frågan om att jämsides med vägen 
satsa på spårtrafik och bygga ut cykelleder. 
 Vi lämnade en protokollsanteckning där vi 
poängterade att vi inte kan acceptera att vä
gen dras genom eller i närheten av naturreser
vat. Här måste det till en tunnelutbyggnad. 
Vägen ska heller inte dra till sig onödigt med 
trafik. En fil bör reserveras för kollektivtrafik. 
Vi sa också att man borde utreda möjligheten 
till att binda ihop Nynäsbanan och Västra 
stambanan med en tvärgående järnvägsför
bindelse. Det skulle kunna bli ett alternativ 
för godstransporter. 

Personalen och brukarna 
i äldreomsorgen
På grund av att det finns så många privata ut
förare har villkoren för dem som arbetar i den 
kommunala hemtjänsten försämrats. Många 
klagar över stress och över att brukarna inte 

får den hjälp de har rätt till. Jag ställde därför 
en fråga i fullmäktige till ordförande i äldre
omsorgsnämnden om det. Tyvärr delade hon 
inte min uppfattning om att den kommunala 
hemtjänsten får lida av en osund konkurrens 
med privata utförare där arbetsvillkoren är 
betydligt sämre för de anställda medan flera 
bolag istället tar ut vinster. 
 Vi får hoppas att det inte blir så som det är i 
en stadsdelsnämnd i Stockholm att man helt 
tagit bort den kommunala hemtjänsten.

översiktsplanen 
Det stora arbetet med en översiktsplan för 
Huddinge fortsätter. Förslaget ska nu ställas 
ut i samhället och dessförinnan har förslaget 
varit upp i bl.a. miljönämnden. Oscar har i ett 
suppleantyttrande tillsammans med MP vänt 
sig mot förvaltningens argument att man i 
Glömstadalen ansett att jordbruksmarken 
inte ska behållas därför att en bebyggelse är 
bättre markanvändning än nuvarande foder
produktion. Oscar påpekar att jordbruksmark
en behövs för att Balingsholms gård ska kun
na bedrivas.

Hemlösa EU-migranter
När ett stort antal hemlösa EUmigranter, fö
reträdesvis romer från Rumänien, avhystes 
från det läger med tält, husvagnar och plåt
skjul från Högdalen flyttade de över kom
mungränsen till Huddinge och öppnade ett 
läger på några av kommunens tomma fastig
heter i Solgård. 
 Vi har tillsammans med S, MP och HP lagt 
en interpellation där vi frågat socialnämndens 
ordförande vad socialtjänsten gör för de här 
människorna som lever under mycket dåliga 
förhållanden och om man tar initiativ till att i 
samråd med andra kommuner i länet hitta ge
mensamma lösningar för att hjälpa till med 
mat och logi.
 Vi har nu tillsammans med MP lagt en mo
tion om att Huddinge ska ha strategier för att 
möta dessa människor när de skapar bosätt
ningar inom kommunen. Det är viktigt att de 
erbjuds hjälp men det är också viktigt att se 

till att de inte går in i naturreservaten, avver
kar träd och lämnar bilar, sopor och avföring 
där. Vi måste kunna erbjuda de hemlösa tak 
över huvud och även se till att ställa upp toa
lettvagnar, container och vattentankar. Det 
löser inte problemet med de hemlösa EU
migranterna, som oftast är romer som förföljs 
i sina hemländer, men vi måste här i Hud
dinge se till att alla som behöver hjälp får det 
och motverka att det uppkommer motsätt
ningar mellan Huddingebor och bosättarna.

Privata utförare i hemtjänsten
I Huddinge har man mot vår vilja infört La
gen om valfrihet (LOV). Vi menar att skatte
pengarna genom detta går till bolag som an
vänder dem till att ta ut vinster. Eftersom nu 
lagen finns måste vi acceptera den men vi 
kräver att man ska lägga in villkor i förfråg
ningsunderlagen som innebär förbättringar 
för personalen och brukarna. Därför reserve
rade sig Ulf i äldreomsorgsnämnden när han 
inte fick igenom de kraven. 
 Han ville att det ska framgå att Huddinge 
kommun kräver att vissa utvalda, och enligt 
EUdomstolens praxis tillåtna delar av kol
lektivavtalen, ska vara miniminorm enligt 
upphandlingsmodellen ”vita jobb”. Han på
pekade också att vi i Vänsterpartiet arbetar 
för att alla anställda inom äldreomsorgen ska 
erbjudas heltidstjänster.

Nej till direktörstitlar
Borgarna vill att alla chefer och biträdande 
chefer för förvaltningarna ska få nya direk
törstitlar. I planerings och personalutskottet 
sa vi nej till detta. Som skäl till bytet angavs 
att man ville markera det sammanhållna 
ansvaret för helheten i Huddinge och att andra 
stora kommuner har direktörstitlar. 
 Vi tycker istället att det finns stora problem 
inom förvaltningen med oegentligheter och 
värdegrunden. Det är bättre att man koncent
rera sig på att göra något åt detta istället för att 
man ger cheferna direktörstitlar. Dessutom 
kan medarbetarna uppleva att avståndet till 
cheferna ökar med de nya beteckningarna.

Vi närmar oss nu arbetet med att utarbeta partiets bud
getförslag för 2015. 
 Samtidigt lägger vi huvuddelen av vårt arbete på 
att förbereda oss inför kommunvalet i september. Vi 
sammanfattar vad vi gjort under mandatperioden och 
formulerar vår politik och våra krav inför en ny man
datperiod. 
 Förhoppningsvis kommer de rödgröna partierna 
att få majoritet i valet. För att vi ska ingå i en sådan 
majoritet är det dock vissa villkor vi inte kan vika 
ifrån. Det gäller frågan om vinster i välfärden och sär
skilt då inom äldreomsorgen. Det gäller kvinnors vill

kor i social och äldreomsorgen. Där måste vi se till 
att alla ska ha rätt till heltid och anställningstrygghet. 
Andra frågor som vi kommer att driva är mer resurser 
till förskola och skola så att grupperna minskar och de 
som har särskilda behov får det stöd de behöver. 
 Vi i kommungruppen arbetar just nu med att for
mulera vår politik i ett valprogram och i mera lättlästa 
broschyrer. Samtidigt fortsätter vi att medverka i Röd 
lördag varje lördag i någon av våra kommundelar. 
Kontakta mig eller Karin om du vill vara med.

Britt Björneke
Gruppledare

Vad händer framöver?


