
Grundskolenämnden
Dag Olausson lämnade tillsammans 
med S och Mp en protokollsanteckning 
där de var missnöjda med nämndens 
svar på Skolinspektionens tillsynsrap
port om skolväsendet i Huddinge. 
Skolinspektionen hade funnit många 
brister till exempel vad gällde bristen 
på modersmålsundervisning, kvalite
ten i undervisningen och elevernas in
flytanden. Dag och de andra saknade i 
svaret från förvaltningen uppgifter om 
vad man planerar för att åtgärda bris
terna. De ville att ärendet skulle återre
mitteras men majoriteten avslog det 
förslaget.

Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden
Elisabeth Ulin Karlsson har lagt flera 
protokollsanteckningar, förslag och re
servationer i SBN, ofta tillsammans 
med Mp. Senast påtalade hon i ett pro
gramärende om Rosenhill vikten av att 
åtminstone hälften av de planerande 
bostäderna blir hyresrätter. 
 I ärende om detaljplan för område 
vid Högmoravägen lyfte Elisabeth till
sammans med Mp upp frågan om att 
man borde värna naturområdena på 
gränsen till Stockholm där bland andra 
Vänsterpartiet arbetar för ett naturre
servat. Vi är tveksamma till att man 
öppnar Snösättravägen för genomfarts
trafik.

Förskolenämnden
Sonia Benavente lämnade tillsammans 
med S och Mp en protokollsanteckning 
i yttrandet över förslaget till översikts
plan. De tyckte att kommunen måste 
göra det mer attraktivt att cykla eller gå 
när man ska lämna och hämta barn i 
förskolan. I nuläget är det för många 
som kör bil dit. De framförde också 
tanken på att bygga fler förskolor som 
aktivhus som tillför energi genom till 
exempel solceller. Kommunen måste 
också hushålla med marken så att det 
finns tomter att bygga förskolor på i 
nya områden.

Hej alla medlemmar!
Detta nyhetsbrev från kommungruppen här i Huddinge handlar om 
hur vi har ställt oss i olika politiska frågor i fullmäktige, kommun
styrelse och nämnder. Förvaltningarna har arbetat fram delårsrap
porter som har varit uppe i nämnderna. I rapporterna finns massor 
med siffror och nyckeltal för att visa hur väl man har klarat de upp
satta målen och uppdragen och hur man har lyckats hålla sin  budget. 
  Flera av våra representanter i nämnderna har lämnat protokolls
anteckningar där vi pekat på brister och att förvaltningarna skulle ha 
behövt mer resurser för att vi till exempel ska kunna garantera en 
bättre skola och äldreomsorg. Vill man ha mer detaljer kan man gå 
in på Huddinge kommuns hemsida (www.huddinge.se) och klicka 
sig vidare till ”Kommun och politik”, ”Politik och nämnder” och till 
”Kommunfullmäktige”.
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Jobb till försörjningsstödstagare
S hade en motion om att alla försörjningsstöds
tagare ska erbjudas anställning ett år. Den över
ensstämde med vad vi föreslog i vår budget
motion. 
 Vi yrkade bifall men majoriteten tyckte att det 
räckte med att vissa grupper får detta erbjudande 
via de så kallade ”100 Huddingejobben”.

Äldreomsorgsinspektör
Mp hade en motion om att inrätta en äldre
omsorgsinspektör. Majoriteten ansåg att vi redan 
har det genom att två personer har den rollen i 
förvaltningen. Vi höll med om detta men tyckte i 
en protokollsanteckning att det vore bättre med 
en tjänsteman som har denna funktion och som 
står friare ifrån förvaltningen.

Länets transportsystem
En remiss om den regionala inriktningen för 
transportsystemets utveckling i Stockholms län 
behandlades. 
 Vi tyckte att Södertörnskommunerna hade 
lagt ett bra remissyttrande där man betonade vik
ten av utökad kollektivtrafik, möjligheter att 
cykla och gå och att bygga Spårväg Syd. 
 Vi lade ändå en protokollsanteckning i kom
munstyrelsen där vi motsatte oss att kommunen 
är positiv till Förbifart Stockholm. Vi är tvek
samma till om den verkligen medför minskade 
bilköer. I själva verket leder större vägleder ofta 
till mer trafik. Istället vill vi satsa på att utöka 
systemet med trängselavgifter för att minska bil
åkandet.

Behov av nya bostäder
I remiss från länsstyrelsen om ”Regional bedöm
ning av behovet av nya bostäder” ställdes frågor 
till kommunerna om hur man ska medverka till 
bostadsförsörjningen i regionen. Tillsammans 
med S och Mp poängterade vi att kommunled
ningen hittills saknat vilja och förmåga att få 
igång bostadsbyggandet. Det räcker inte med 
bara översiktsplaner. Vi kan inte, som borgarna 
har gjort, hänvisa till att marknadskrafterna har 
medfört att byggbolagen skjutit fram byggpro
jekt. Det står 365 000 människor i bostadskön i 
Stockholms län och något måste göras snabbt. Vi 
rödgröna partier vill att Huge bygger hyresrätter. 
Vi vill också skapa möjligheter att stimulera att 
det byggs fler hyresrätter genom att pressa kost
naderna för produktionen. Vi pekade även på att 
man på centralt håll måste få fram stimulansme
del för att till exempel bygga studentlägenheter 
och mindre bostäder. Majoriteten avslog vårt 
förslag.

Kvinnor i gatunamnen
Vi har nu lämnat in en motion med förslag att 
Samhällsbyggnadsnämnden beaktar könsper
spektivet vid namngivning av framtida gator och 
fastigheter så att kvinnor blir mer synliga nam
nen. Av de gator som har egennamn är bara cirka 
20 procent uppkallade efter kvinnor. Typiskt är 
även att medan männen har titel och hela namnet 
har man bara satt förnamnet på kvinnorna; till 
exempel Patron Pers väg mot Britas gränd. Mo
tionen har väckt uppmärksamhet bland annat 
med artikel i Mitt i Huddinge.
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Miljönämnden
Oscar Björk reserverade sig tillsam
mans med Mp mot tillstånd att leda bort 
grundvattnet för att Förbifart Stock
holm ska kunna byggas. I ärende om 
detaljplan för östra Kvarnbergsplan tog 
han upp att det är viktigt att man ser till 
att det finns kvar en livsmedelsaffär i 
området när det ska byggas bostäder på 
Huddingehallens parkeringsplats och i 
kvarteret Runan.

Gymnasienämnden
Mikael Nordling lämnade en proto
kollsanteckning tillsammans med S 
och Mp med synpunkter på delårsrap
porten där de bland annat lyfte fram att 
de inte kunde vara nöjda med att 16 % 
av eleverna fortfarande går ut gymna
siet utan slutbetyg. Det saknas konkreta 
åtgärder från majoriteten. De kritisera
de också förvaltningen för att de inte 
lyckats få till könsuppdelad statistik på 
alla områden. Dessutom lyfte de fram 
att de vill satsa mer pengar på ferie
praktik, så att alla ungdomar som vill 
det ska få chansen till sommarjobb.

Äldreomsorgs-
nämnden
Ulf Langlet lämnade en protokollsan
teckning tillsammans med S och Mp 
om delårsrapporten där de påtalade att 
de är oroliga för konsekvenserna av de 
ekonomiska förutsättningarna som 
getts äldreomsorgen och de konse
kvenser i form av ytterligare minskade 
personalresurser som det kan innebära 
för alla äldre som har behov av service, 
vård och omsorg. Ulf lade också en 
protokollsanteckning i remiss över ut
redningen med förslag att överföra 
hemsjukvården till kommunerna. Han 
framförde en del tveksamheten bero
ende på alla privata utförare vi har inom 
äldreomsorgen. Han framförde därför 
tanken på att varje utförare måste ha ett 
definierat antal kunder samt att den 
medicinska personalen och omsorgs
personalen tillförsäkras ytterligare yr
kesutbildning.

Nytt från nämderna

Tyvärr har borgarna lagt ner Demokratiforum i 
kommundelarna. Istället anordnas Demokrati
dagarna med arrangemang där politiker och 
medborgare kan mötas och diskutera. 
 Vi deltog på olika sätt. Vi lyfte fram flickors 
rätt att fritt kunna röra sig i alla miljöer utan att 
bli utsatta för ofredande och känna sig otrygga. 
Tillsammans med Ung vänster bjöd vi in till kurs 
i feministiskt självförsvar och en workshop för 

killar om jämställdhet på fritidsgården i Vårby 
Gård. Södra sidan skrev om arrangemanget. 
 Vi deltog, tillsammans med Ung Vänster, på 
gymnasieskolorna. Vi var med i Rädda Barnens 
utfrågning av politiker, en kulturpolitisk debatt 
och ett Open Spacemöte med politiker och med
borgare. Både på skolorna och i de andra samta
len och debatterna lyftes behovet av billiga bo
städer fram.

Vårt Storstockholmsdistrikt sammanställer just 
nu hur mycket bostäder som Vänsterpartiet i 
kommunerna kan utlova att det ska byggas fram 
till 2030 om vi kommer till makten. Vi ska också 
tala om var det ska byggas. I vår egen bostads
grupp här i Huddinge har vi utifrån förslaget till 
översiktsplan beräknat att man kan bygga i ge
nomsnitt 1 500 bostäder per år. En förutsättning 

är att Spårväg Syd byggs och att man drar ner på 
antalet boendeparkeringar i kollektivnära områ
den. Vi vill att minst hälften av de nya bostäderna 
ska vara hyresrätter och att det också ska ingå 
studentbostäder. 
 Vi ska ha en bostadspolitisk aktion 15 decem
ber 12.00–14.00 i Huddinge Centrum. Kom dit 
och hjälp till!

Demokratidagarna

Vår bostadsgrupp


