
Ny byter 
vi arena!

Nytt i kommunpolitiken
Vänsterpartiet Huddinge

Vad görs för att öka tryggheten i 
 Flemingsberg och för att de boende 
ska få sin post utdelad?
Den frågan ställde jag till den centerpartist som 
är ansvarig för brottsförebyggande frågor i kom
munen. Posten beslöt nämligen igen att stoppa 
postutdelningen i på vissa gårdar i Flemingsberg 
på grund av att brevbärarna kände sig hotade. 
 Dessutom hade vi fått veta att ett gäng ung
domar bråkar på biblioteket och på ungdoms
gården. Många boende känner sig otrygga och 
diskriminerade. Var någon annanstans skulle 
man sluta dela ut post och låta de boende åka till 
ett industriområde utan kollektivtrafik? Vi anser 
att kommunen måste se till att de boende får sin 
post och att man ska känna sig lugn i området.  
 Svaret innebar att kommunen nu sedan förra 
gången postutdelningen stoppades har träffat 
posten och att man ställt vissa garantier för att 

brevbärarna ska känna sig trygga. Utdelningen 
har också nu kommit i gång. Vänsterpartiets åsikt 
är att det behövs mer förebyggande åtgärder i 
Flemingsberg genom till exempel fältsekreterare 
och längre öppettider på ungdomsgården.
          
Stöd till medborgarförslag 
I Huddinge kan invånarna väcka medborgarför
slag i alla frågor som rör kommunen. Det kom
mer fram många bra idéer på det sättet. Senast 
föreslog en medborgare att kommunen ska införa 
en vegetarisk dag i alla de verksamheter där man 
serverar mat. Vi har själva lagt ett sådant förslag 
för flera år sedan men tyvärr har det fortfarande 
inte hänt så mycket. Vi tillstyrkte därför medbor
garförslaget som är bra både på grund av hälsos
käl och av klimatskäl. I Vårby Haga har det tidi
gare funnits en ungdomsgård som borgarna mot 
våra protester lade ner när fritidsgården i Vårby 
Gård byggdes. Som vi befarade åker inte heller 
ungdomarna från Vårby Haga till Vårby Gård 
utan hänger runt i området utan någon sysselsätt
ning. Därför lämnade en medborgare in ett för
slag om att man ska öppna en gård igen i Vårby 
Haga. Tyvärr gick inte något av medborgarför
slagen igenom men vi i Vänsterpartiet kommer 
att fortsätta driva frågorna. 

Allvarliga anmärkningar
Kommunens revisorer hade riktat anmärkningar 
mot både kommunstyrelsen och samhällsbygg
nadsnämnden för bristande styrning, ledning, 
intern kontroll samt förtroendeskada vad gäller 
samhällsbyggnadsnämnden. Ordföranden för 
kommunens revisorer är för resten Kurt Karls
son från Vänsterpartiet. 
 Kommunfullmäktige ställde sig bakom den 
kritiken. Det är mycket allvarligt och ovanligt att 
sådan kritik framförs. Bakgrunden är att kom
munen inte har fullgjort upphandlingar eller do
kumenterat dem på ett korrekt sätt. Vidare har det 
förekommit oegentligheter när de gäller uthyr
ning av exploateringsfastigheter och rutiner har 
saknats vad gäller uthyrning av arrendegårdar. 
Vänsterpartiet menade också att kommunstyrel
sens ordförande borde ha sett till kommunstyrel
sen informerades och fick tillfälle att agera i ett 
tidigare skede än vad som nu gjordes.

Fullmäktige april till juni
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Dags för gator, 
 valstugor och torg
Mandatperioden närmar sig slutet. Nu 
går vi snart ut i valrörelsen. Vår val
plattform är klar; Vårt Huddinge är inte 
till salu. 

Vi vill ha en 
välfärd utan vinster. 
Detta innebär konkret att vi vill återta 
äldreomsorgen i kommunal regi. Vi sä
ger nej till att vinstdrivande bolag ska 
bedriva förskoleverksamhet i kommu
nen. 

Vi är det feministiska 
 alternativet i Huddinge. 
Vårt huvudkrav är där att de ofrivilliga 
deltiderna och timanställningarna ska 
bort från äldreomsorgen och andra för
valtningar.  

Vi sätter barnen i förgrunden. 

Nu ska vi ut och berätta vad vi lagt fram 
för förslag under mandatperioden och 
vad vi kämpar för ska genomföras om 
vi får en rödgrön majoritet efter valet. 
Ta er gärna lite tid i sommar och förbe
red er för valarbetet genom att läsa vårt 
Valplattform och Vår politik från A–Ö 
som Karin skickar ut till er alla. 
 Vi ses den 19 augusti på valupptakts
möte 18.30 på 
ABF, Kommunal
vägen 26 och kom 
ihåg att alla kan 
bidra med något i 
valarbetet.  Det 
hänger på oss alla 
om vi ska få ut vår 
vänsterpolitik till 
väljarna!

Ha en skön sommar!
Britt Björneke

Gruppledare



Hellre högre skatt 
än brister i välfärden
I juni varje år fattas beslut om budgeten för 
det kommande året. Den borgerliga alliansen 
beslöt att sänka skatten för 2014 med 10 öre. 
Vänstern gick emot det då och vi var nu det 
enda partiet som höll fast vid den högre skat
tesatsen. Vi menar att det finns så stora behov 
i kommunen att det inte finns utrymme för 
skattesänkningar. Istället vill vi göra riktade 
satsningar på skolan, äldreomsorgen, före
byggande åtgärder, arbetsmarknadsåtgärder 
och kultur och fritid på sammanlagt 30 miljo
ner kronor. 
 Till skillnad från majoriteten som satte upp 
successiva skattesänkningar och ökad valfri
het arbetar vi för jämlika villkor och ökad 
jämställdhet. Vår budget präglas av att vi vill 
satsa resurser där de största behoven finns. 
Naturligtvis gick vårt förslag inte igenom i 
budgetdebatten. I vårt budgetförslag lade vi 
pengar på att erbjuda alal de som har ofrivil
liga deltider heltider liksom dem som har tim
anställningar att få fasta anställningar. Fram
för allt är det kvinnor inom äldreomsorgen 
som har dessa otrygga arbetsvillkor och där 
behövs det också mer personal. Bort med 
ofriviliga deltider är ett jämställdhetskrav 
som vi kommer att fortsätta driva i valarbe
tet.

Hur ska Huddinge se ut 2030?
I juni fattades beslut om översiktsplanen för 
Huddinge 2030. Det är i många stycken ett 
bra dokument där målet är att det ska byggas 
ett stort antal bostäder så att alla kommunde
lar får varierande upplåtelseformer. Vidare 
bevaras stora grönområden och det ska finnas 
gröna kilar och vattenflöden överallt i kom
munen. Vi delar mycket i översiktsplanen 
men har en del invändningar. Vi hade redan 
på ett tidigt stadium föreslagit att man borde 
arbeta mer mot fler arbetsplatser i hållbara 
branscher. Dessutom vill vi att kommunen 
säger nej till Förbifart Stockholm och istället 
satsar på Spårväg Syd och att man prioriterar 
gång-, cykel- och kollektivtrafik. Vi motsät
ter oss också en exploatering av Masmokilen 
och att Gömmarens naturreservat ska naggas 
i kanten. Fler bostäder behöver byggas och 
vårt förslag är att vi prioriterar hyresbostäder.

Gehör för våra förslag
Vi har lagt en mängd motioner under den här 
mandatperioden och de flesta har röstats ner 
beroende på att de inte stämmer med borgar
nas politik. Nu har vi ändå glädjen av att två 
motioner har tagits emot positivt även av bor
garna. Den ena gäller omvänd planprocess 
och innebär att medborgarna i det område där 
kommunen vill bygga är med redan från bör

jan i processen och lämnar förslag på hur man 
skulle kunna tänka sig att acceptera att områ
det förändras. På det sättet kan man slippa 
överklaganden och medborgarna blir nöjda. 
 Den andra motionen avsåg att kommunen 
ska ställa krav på god djuromsorg när vi kö
per upp livsmedel till bl.a. skolkök. Inte minst 
på senare tid har vi hört larmrapporter om hur 
man behandlar slaktdjur. Visserligen anser vi 
att man av klimatskäl bör begränsa servering
en av kött men när det görs ska vi vara säkra 
på att djuren inte behandlats illa eller tillförts 
ämnen som är skadliga för oss.

Omflyttning i nämnderna
Dag Olausson 
lämnar sina upp
drag. Dag har 
gjort massor av 
bra insatser under 
såväl majoritet 
som i opposition i 
fullmäktige, gym
nasienämnd, 
grundskolenämnd och som kommunalråd 
och vi önskar honom lycka till i framtiden.
 Det blir Oscar Björk som tar över Dags 
uppdrag i Grundskolenämnden, och Oscars 
suppleantplats i Miljönämnden tas över av 
Karin Olsson.

Berätta lite om dig själv och varför du är aktiv politiskt i kommunen
Jag är en 30 årig tjej från västkusten som flyttade upp till Stockholm 
2005 för att plugga, sedan dess har jag fått barn och blivit kvar. Jag bor 
nu i Vårby gård tillsammans med min familj och håller på att avsluta 
min master i mänskliga rättigheter. Jag är aktiv inom Vänsterpartiet för 
att jag vill påverka och förbättra det samhälle som jag lever i. Om man 
inte är nöjd med hur samhället ser ut så ser jag det som en skyldighet att 
vara med och försöka förändra det. 

Vilket politiskt uppdrag har du och när fick du det?
Jag sitter som ersättare i gymnasienämnden och dess arbetsutskott och 
i den politiska referensgruppen för kvalitetsfrågor. Dessutom sitter jag 
som ordförande för Vård och omsorgsprogrammets programråd. Allt 
detta sedan början av 2013. 

Vad är roligt och mindre 
roligt med uppdraget? 
Hur tycker du att du har 
lyckas få fram Vänster-
partiets politik i gymna-
sienämnden?
Det är intressant att få 
insyn i de aktuella frå
gorna inom gymnasiet, 
SFI, gymnasiesärskolan, 
grundläggande och 
gymnasial vuxenutbild
ning, resurscentrum för 
nyanlända samt upp

dragsutbildning. Det lär jag mig väldigt mycket av och det känns vik
tigt att vara med och försöka påverka dessa frågor. Det som är mindre 
roligt är att jag som ersättare har begränsad möjlighet att påverka be
slutsgången då jag inte får rösta eller lägga förslag till beslut. Men jag 
försöker kompensera det genom att yttra mig, ställa frågor och skriva 
suppleantyttranden och på så vis ifrågasätta och föra fram Vänsterpar
tiets ståndpunkter. Det är också på detta sätt som jag tycker att Vänster
partiets politik kommer upp till ytan, genom att synliggöra våra per
spektiv och skapa debatt runt de frågor som är av betydelse för dem 
som vi företräder.

Vad vill du genomföra i gymnasienämnden om vänstern tillhör 
majoriteten efter valet?
Jag skulle vilja öka betoningen på fördelningen av resurser till elever 
utifrån förutsättningar och behov. Detta dels för att minska den socio
ekonomiska klyftan och segregationen men också för att elever med 
särskilda behov ska kunna få det stöd de behöver. Jag skulle också vilja 
förbättra arbetet mot förlegade könsmönster och normer, öka genuspe
dagogiken i skolan och utöka arbetet för att bland annat minska de 
könsstereotypa valen till gymnasieprogrammen. Det behövs en mer 
jämlik skola. 
 Andra förändringar skulle bland annat vara att begränsa utbildnings
företagens möjlighet att roffa åt sig skattepengar i vinst på skolan. Jag 
vill att de pengar som är avsatta för att gå till verksamheten också ska 
hamna där, och inte i någon aktieägares ficka. Det behövs också sats
ningar för att minska den administrativa bördan för lärare och istället 
ge dem bättre förutsättningar för att fokusera på undervisningen. Det 
är också viktigt att kunna erbjuda ungdomar sommarjobb och därför 
behövs större satsningar på fler platser inom feriepraktiken.

Erica Stensson vår representant i gymnasienämnden


