
Förskolenämnden
I förskolenämnden reagerade Sonia 
tillsammans med Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet mot att man planerar 
parkeringsplatser direkt i anslutning 
till förskolorna. 
 Det innebär mer bilåkande och större 
risker för trafikolyckor. 

Polisnämnden
I polisnämnden för Södertörn har vi 
Karin som representant. Den nämnden 
fattar inga beslut utan har som syfte ha 
ge politiker och därmed medborgare 
insyn i polisens arbete. 
 I våras behandlades frågan om att 
lägga ner häktet i Handen. Det är något 
som diskuterats i många år och nu an
såg polisledningen att det inte längre 
fanns pengar för att ha den kvar. Detta 
oroar Handenborna för det kommer 
innebära att de som arresteras istället 
ska köras till arresten i Flemingsberg. 
Då kommer en polisman och en polis
bil vara helt borta från området bara för 
att köra fram och tillbaka. 
 Vi anslöt oss därför till ett uttalande 
som S tog initiativ till i nämnden om att 
nedskärningarna i polisverksamheten 
oroar oss. Även borgarna ställde sig ef
ter en ganska hätsk debatt bakom detta.

Övriga nämnder
I övrigt har vänsterpartisterna i sina 
respektive nämnder yrkat bifall till de 
motioner som vi har lagt. Det gäller att 
laga skolmaten från grunden, förbättra 
villkoren för ridsporten i Huddinge, 
nya idéer för Segeltorp och krav på god 
djurhållning vid upphandling av livs
medel. 

Budgeten för 2014 klar
På fullmäktige 10 juni beslutades om kommunens budget för nästa år. 
Under maj månad lämnar därför nämnderna in sina underlag, det vill 
säga talar om vilka behov som finns för det kommande året. Därefter 
gör kommunstyrelsens förvaltning ett PM om budgetförutsättningar
na, som består av en prognos över vilka skatteinkomster kommunen 
kommer att få samt andra ekonomiska förutsättningar som till exem
pel vilka statsbidrag som kommunen kan få. Sedan kommer majorite
tens förslag till budget och prioriteringar. Då vidtar vårt arbete med att 
göra en alternativ budget. 
 Majoriteten föreslog effektiviseringskrav på nämnderna med sam
manlagt 17,5 miljoner kronor för att det skulle bli en vinst med 1 pro
cent. Vi var det enda parti som gick emot den besparingen. Vårt bud
getförslag visade ändå ett mindre överskott. Vi anser inte att det finns någon luft i skola eller omsorg 
som motiverar att man ska göra besparingar. Tvärtom behövs det fler medarbetare för att garantera en 
likvärdig skola och en bättre omsorg. I vår budget minskade vi på politikerarvodena, tog bort vård
nadsbidraget och gjorde besparingar på IT för att kunna ger mer pengar till dem som mest behöver det.
 Vår budget innehöll satsningar på mer jämlikhet och jämställdhet i skolan, fler heltidstjänster i äld
reomsorgen och åtgärder för att få unga arbetslösa i arbete. Läs gärna hela vårt budgetförslag på http://
huddinge.vansterpartiet.se. Som väntat röstades såväl vårt förslag som Socialdemokraternas och Mil
jöpartiets förslag ner. Det blir alltså besparingar som väl så småningom ska resultera i skattesänkningar 
om Moderaterna får som de vill. Ändå kämpade vi tre kvinnor (Britt, Nujin och Sonia) väl för vårt för
slag under de minuter vi hade på oss. Talartiden är nämligen anpassad till antalet mandat – 10 minuter 
inledning för gruppledaren och sedan sammanlagt 27 minuter under resten av debatten.

Britt Björneke
Gruppledare

Nytt från nämderna

Nytt i kommunpolitiken
Vänsterpartiet Huddinge

Nej till Förbifart Stockholm
Planerna för Förbifart Stockholm medför att 
Huddinge kommun ska betala 115 miljoner kro
nor för att bli ansluten till motortrafikleden. I maj 
var frågan om det avtalet uppe i fullmäktige. 
 Vi tycker att Förbifart Stockholm är ett omo
dernt motorvägsprojekt som kommer att inne
bära mer biltrafik med mer buller och utsläpp och 
det för med sig hälsorisker för människorna i 
området. Samtidigt är leden ett hot mot våra 
 miljö och klimatmål. 
 Dessutom ser vi Förbifart Stockholm som en 
barriär mellan Vårby Gård och resten av kom
munen. Vi önskar att alla dessa miljarder skulle 
användas till utbyggd kollektivtrafik istället. Ty
värr var det bara vi och Miljöpartiet som var emot 
att vi ska lägga pengar på detta projekt. 

Inga fler mathallar i Kungens Kurva
Vi tycker att vi ska värna om livsmedelsbutiker i 
bostadsnära områden så att vi kan begränsa bil

trafiken och låta dem som inte har tillgång till bil 
ha möjlighet att handla där de bor. Därför ska vi 
begränsa handeln i externa handelsområden. 
Detta stöds faktiskt också av kommunens han
delspolicy. Trots det så föreslog majoriteten i 
kommunstyrelsen i juni att vi ska ändra en detalj
plan i Kungens Kurva så att fastighetsägaren ska 
få möjlighet att driva en livsmedelsbutik vid en 
planerad anslutning till Förbifart Stockholm. Vi 
tror att det medför ökad trafik och hotar service
butiker i Vårby Gård och säger därför nej. 

Plats för unga
Nujins motion om att skapa en mötesplats i Vi
sättra för äldre ungdomar, som inte har någon 
sysselsättning, för att förebygga att de hamnar i 
dåligt sällskap vann tyvärr inte gehör i kommun
fullmäktige. Man skulle ju tycka att det vore ett 
bättre alternativ för ungdomar istället för att de 
ska behöva ge uttryck för sin vanmakt genom 
bilbränder.

Fullmäktige och kommunstyrelsen i maj och juni

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
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Fullmäktige och kommunstyrelsen i maj och juni

Levande genusfrågor
Såväl i maj som i juni blev det genusdebatter 
i kommunfullmäktige tack vare våra motio
ner. Britt hade motionerat om att kvinnor bör 
bli mer synliga i gatunamnen i Huddinge. 
 Av gatunamnen är det bara ett fåtal som 
bär namn efter kvinnor. Vi kunde glädjas åt 
att fullmäktige beslöt att bifalla motionen. 
Roligt var också att en rad kvinnliga ledamö
ter från såväl Miljöpartiet som de borgerliga 
var uppe och talade för motionen. 
 Nu ska det bli intressant att se kvinnorna 
träda fram ur historien som namn på gator 
och fastigheter.
 Tyvärr gick det sämre med vår andra mo

tion om att anordna sommarskola för tjejer i 
teknik för att inspirera dem att välja det tek
niska programmet på gymnasiet. 
 Visserligen var alla som var uppe i debat
ten ense om att vi behöver fler tekniker och 
att alla ska få välja utan att vara bundna av 
könsstereotypa fördomar. 
 Dock ville borgarna inte satsa pengar på 
att flickor ska upptäcka teknikyrket och få 
möjlighet till en bra lön och till inflytande. Is
tället lägger man extra pengar på skolor där 
man har fler pojkar än flickor för att de behö
ver mer stöd. 
 Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
stödde vår motion.

Trygghet i Flemingsberg
Protesterna i Husby med åtföljande krimina
litet spred sig även till Flemingsberg. Bilar 
sattes i brand och Posten vägrade att dela post 
eftersom brevbärarna blev hotade och trakas
serade. Britt frågade därför ordföranden i 
kommunstyrelsen vad han tänkte göra för att 
Flemingsbergsborna ska känna sig trygga 
och få posten utdelad. Han hade inte så många 
svar att ge. Däremot var vi några vänsterpar
tister som gjorde vår insats genom att natt
vandra i området. Då träffade vi bland annat 
fältsekreterare som berättade att de var ut
kommenderade av majoriteten, som själva 
inte syntes till. De uppskattade vår närvaro.

Nu tar kommunpolitiken semester under sommaren. Efter sommar
uppehållet kommer vi att fortsätta vår bostadspolitiska kampanj på 
områdesdagarna i Flemingsberg, Visättra, Vårby Gård och Skogås. I 
fullmäktige och nämnder fortsätter vi också att i konkreta förslag föra 
fram vår vänsterpolitik.

Vad ska vi ta upp?
Kom gärna med förslag på saker som vi kan ta upp i nämnderna eller 
som vi kan motionera om i fullmäktige. Allt är välkommen, stort som 
smått. Kontakta våra fullmäktige och nämndrepresentanter!

Nujin Alacabek Darwich
kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i 
 demokrati och mångfaldsberedningen och ordinarie i social
nämnden. 070–406 02 75, nujin_alacabek@hotmail.se

Sonia Benavente
kommunfullmäktige och ersättare i förskolenämnden. 
0766–53 53 53, son1mich2@gmail.com

Britt Björneke
gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommun
styrelsen och ledamot i Huge Fastigheter AB styrelse och revision. 
08–535 301 48 (är även mobilnummer), britt.bjorneke@huddinge.se

Güzel Ciziri
ledamot i Huddinges brottsförebyggande råd och nämndeman. 
073–576 64 54, guzelc_@hotmail.com

Oscar Björk
ersättare i miljönämnden. 
070–603 49 91, oscar.bjork@vansterpartiet.se

Kurt Carlsson
ordförande i kommunrevisionen. 
08–774 76 36, 070781 47 27 kurt_karlsson@live.se

Ulf Langlet
ledamot i äldreomsorgsnämnden. 
0709–75 00 86, 073503 65 08, ulf.langlet@comhem.se

Gertie Lux
ledamot i kultur och fritidsnämnden. 
073–101 10 63, gertie.lux@bredband.net

Erica Stensson
ersättare i gymnasienämnden. 
070–428 58 32, erica_stensson@hotmail.com

Dag Olausson
ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i grundskolenämnden. 
070–718 89 85, dagol@hotmail.com

Elisabeth Ulin Karlsson
ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i samhällsbyggnads
nämnden. 070–589 76 54, eulin@bredband.net

Karin Olsson
suppleant i polisnämnden för Södertörn, 
08–535 301 49, karin.olsson@huddinge.se

Kommungruppen önskar alla en skön sommar!


