
Förskolenämnden
Sonia Benavente anslöt sig till S och 
Mp när de begärde att följande uppdrag 
skulle tillföras majoritetens förslag till 
uppdrag i verksamhetsplanen för 2013: 
Rätt för alla barn till 30 timmar i för-
skolan, stärk språkutvecklingen för 
barn med annat modersmål än svenska, 
se över öppettiderna på förskolorna 
och inför genuspedagogik. 
  Alla uppdrag återfinns i Vänsterpar
tiets budgetförslag. Förslagen vann 
dock inte gehör.

Grundskolenämnden
Frågan om att ge ett högre grundbelopp 
till grundskolan och särskolan för att 
kompensera de ökade lärarlönerna har 
behhandlats. 
 Majoriteten ansåg att höjningen 
skulle gå även till friskolorna. 
 Dag Olausson ville däremot att det 
justerade beloppet enbart skulle gå till 
de kommunala skolorna men den begä
ran avslogs. Man kan befara att detta 
medför att de fria skolorna nu kan ta ut 
ännu större vinster och inte höja lärar
lönerna.

Kultur- och 
fritidsnämnden
Gertie Lux lämnade en protokollsan
teckning när nämnden beslöt att anta en 
verksamhetsplan för 2013. Hon beto
nade i den att planen är defensiv, att den 
innebär stagnation eller tillbakagång 
för många fritidsverksamheter. Hon 
påminde  om  Vänsterpartiets  budget
förslag där vi vill ha halverade kultur
skoleavgifter och fler gratisaktiviteter 
för barn och ungdom. 
Allt för mycket resurser kan inte heller 
läggas på Fullersta Gård. Då riskerar de 
mest utsatta socioekonomiska område
na att få ytterligare minskade resurser.

fortsättning »»»

Hej alla medlemmar!
Här  kommer  det  sista  nyhetsbrevet  från Vänsterpartiets  kommun
grupp för i år. Arbetet under november och december har i nämnder 
och styrelser dominerats av att ta fram verksamhetsplaner för 2013. 
 Tillsammans kommer verksamhetsplanerna att vara underlag för 
kommunplanen som kommer tas upp i januari i kommunfullmäktige. 
Kommunplanen grundar sig på den budget som kommunfullmäktige 
antog i juni. Därefter har man gjort vissa justeringar med hänsyn bland 
annat till det nya läraravtalet. 
  Vi i Vänsterpartiet hade ju ett eget budgetförslag där vi anslog be
tydligt större resurser till äldreomsorg, skola, arbetsmarknadsåtgärder 
och fritidsaktiviteter till barn och ungdomar än den borgerliga majori
teten. När kommunplanen nu kommer upp till behandling står vi fast 
vid våra förslag. Vi betonar också de förslag vi hade på uppdrag till nämnder att arbeta mer metodiskt 
med jämställdhetsfrågor och rättvisefrågor. En annan viktig fråga är också våra krav på planering och 
byggnation av hyresbostäder.                  Britt Björneke

Gruppledare

Nytt från nämderna

Nytt i kommunpolitiken
Vänsterpartiet Huddinge

Nej till mer handel i Kungens kurva
Tillsammans med Mp sa vi nej till att man i kvar
teret Segmentet, som ligger i Kungens kurva, ska 
få utöka handelsbyggrätten med 7 500 kvm. 
 Orsaken till vår inställning är att den ökade 
biltrafiken  till  externa handelsplatser  gör  stora 
skador på miljön och klimatet. Det verkar som 
att kommunen glömt bort att man ska göra en 
ekonomisk, ekologisk och social analys utifrån 
vår handelspolicy innan man tillåter ny handel. 
Majoriteten avslog vårt förslag i frågan.

Ska hemsjukvården bli kommunal?
Frågan var uppe i kommunstyrelsen som skulle 
ge ett remissvar till Kommunförbundet. Det är 
en komplicerad fråga för oss i gruppen eftersom 
partiet centralt har tagit principiell ställning för 
att hemsjukvården (dock inte läkarna) ska över
föras till kommunerna medan vår landstings
grupp har gått emot det. 
  Vi  i  Huddinge  uttalade  oss  i  en  protokolls
anteckning där vi sa att vi tycker att det kan bli 
samordningsvinster för de som behöver omsorg 
och vård i hemmet om hemsjukvården flyttas till 
kommunen. Däremot kan det innebära svårig
heter och risk för att det inte kommer att fungera 
så bra eftersom vi har så många privata små utö
vare av hemtjänsten. Hur ska de kunna erbjuda 
distriktssköterskekompetens?

Nytt kommunhus
Förslaget från majoriteten i kommunstyrelsen 
var att utredningen om förutsättningarna för ett 
nytt kommunhus ska drivas vidare och att inrikt
ningen ska vara ett kommunhus i kvarteret Para
diset i Huddinge C. 
 Tillsammans med S och Mp lade vi ett motför
slag. Vi sa att vi i och för sig kommit fram till att 
det är ekonomiskt försvarbart att bygga ett nytt 
kommunhus på grund av att det finns  så  stora 
brister i det gamla kommunhuset att man ändå 
behöver göra mycket stora renoveringar och 
även evakueringar. Dessutom bör tekniska 
nämndhuset i Storängen rivas och ersättas av bo
städer eller skola. 
  Det finns ungefär samma förutsättningar för 
ett kommunhus i Huddinge C som i Flemings
berg. Vi menade därför att frågan om lokalisering 
bör drivas vidare och man bör undersöka var i 
Flemingsbergsdalen eller i kärnan i Flemings
berg det vore bäst att lägga ett kommunhus. 
 Kommunikationerna till Flemingsberg blir 
bättre än till Huddinge C när vi får Spårväg Syd 
och med ett kommunhus i Flemingsberg kan vi
sionen om en regional kärna där bli verklighet. 
Majoriteten ansåg att man måste ha ett koncern
perspektiv eftersom Huge äger Huddinge C och 
att det behövs fler arbetsplatser där för att centru
met inte ska utarmas.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
i november och december

Vill du läsa mer om ärendena hittar du handlingarna på 
Huddinge kommuns hemsida www.huddinge.se under fliken: Kommun och politik – Politik och nämnder. 

Vänsterpartiets motioner och budgetförslag finns på huddinge.vansterpartiet.se – Vår politik i Huddinge – Kommunpolitik

december 2012



Samhällsbyggnads-
nämnden
Elisabeth Ulin Karlsson, som sitter i en 
mycket viktig nämnd vad gäller sam
hällsplanering har  lämnat flera proto
kollsanteckningar och förslag. Många 
av dessa ärenden kommer sedan upp i 
kommunstyrelse och kommunfullmäk
tige. 
 I en protokollsanteckning i remissen 
över inbjudan till ny översiktsplan på
minde hon om Vänsterpartiets syn att 
det behövs byggas bostäder i kollektiv
nära områden, att parkeringsnormen 
ska sänkas samt att häften av bostäder
na bör vara hyresrätter. Hon har också 
tillsammans med Mp drivit frågan om 
att kommunen inte ska anpassa sig ef
ter projektet Förbifart Stockholm som 
vi ju motsätter oss. 
 Elisabeth tog på nämndens decem
bermöte också upp frågan om kvinnliga 
gatunamn. Vänsterpartiet har ju lämnat 
en sådan motion till kommunfullmäk
tige och Elisabeth begärde nu åter re
miss i ett ärende om att namnsätta gator 
i Länna med typiskt manliga yrkes red
skapsnamn. Hon ville att förvaltningen 
skulle efterforska fler historiska kvinnor 
som kan ge namn åt gator i området.

Nytt från nämderna

Motioner och frågor
Vi har lämnat in två motioner. En om att kommun
en bör se till att äldre HBTpersoner blir bättre 
bemötta genom att man ställer krav på att äldre
boenden och hemtjänst, inklusive de privata, ska 
HBTcertifieras. 
 Den andra motionen handlar om att krav ska 
ställas på god djuromsorg vid upphandling av 
livsmedel. Efter remiss kommer frågan att kom
ma upp om ungefär ett år. 
 Tillsammans med S och Mp lämnade vi också 
in en interpellation (en fråga som vi vill ha svar 
på alltså) om risken för kvalitetsbrist i förskolan. 
Under 2011 lämnade majoriteten över driften av 
en kommunal förskola till en privat aktör trots 
våra, personalens och föräldrarnas protester. Den 

privata förskolan har nu fått anmärkningar vid en 
tillsyn. Bland annat har man bara en förskole
lärare på fyra avdelningar. Mot den bakgrunden 
ställde vi frågan om man inte innan man över
lämnar driften till en privat utövare bör värdera 
vilken kvalitet den kommer att ha. Vi  får  svar 
nästa kommunfullmäktige av den moderata ord
föranden i förskolenämnden.
 Sonia Benavente ställde en enkel fråga i kom
munfullmäktige till ordföranden i samhällsbygg
nadsnämnden om trafiksäkerheten vid Mörtviks
skolan i Skogås och fick svaret att man skulle se 
över det. Hon yrkade också bifall till Huddinge
partiets utmärkta motion om att kommunen bör 
anställa en samordnare rörande hedersrelaterade 
brott.

Erica Stensson,  som är  28  år  och bor  i Vårby 
Gård, är vår nya representant i Gymnasienämn
den. Erika har varit med i Vänsterpartiet på an
nan ort förut. Hon flyttade till oss i våras. Erica är 
studerande på masterprogrammet i mänskliga 
rättigheter i vanliga fall, men just nu är hon hem
ma med sin lilla dotter. 
 – Mitt intresse för gymnasienämnden grundar 
sig i allas rätt till utbildning och fortbildning där 
jag är kritisk mot ett samhälle där människor, och 
då särskilt unga, tidigt blir hänvisade till en sär
skild väg baserad på tidigare val eller den be
dömning som gjorts av dem tidigt i skolan, utan 
möjlighet att sedan byta. 

 – Jag vill att möjligheten att till exempel välja 
en särskild högskoleutbildning inte ska behöva 
vara något som en elev behöver besluta om i 
grundskolan. Jag tycker också att människor som 
kommer till Sverige från andra länder ska ges en 
smidig och god möjlighet att lära sig svenska 
språket utifrån deras egna förutsättningar och 
behov, säger Erica om sitt intresse för utbild
ningsfrågorna.
 Erica ersätter Mikael Nordling som har haft 
platsen fram till nu, men som måste lämna den på 
grund av att han flyttar till Stockholms kommun. 
Stort, stort tack till Micke för ditt arbete i nämn
den!

Vi har nått ut bra med bostadsfrågan under hös
ten/vintern.Vi gjorde en  sammanställning  ihop 
med alla partiföreningar i Stockholmsregionen 
med hur mycket nya bostäder vi tillsammans vill 
bygga. Vi gick igenom område för område och 
kom fram till att det borde byggas 1 500 nya bo
städer per år fram till år 2030 i Huddinge. Hälften 
ska vara hyresbostäder och studentbostäder. 
  Vi har haft en insändare om vår bostadspolitik 
i Mitt i Huddinge och vi anordnade en bostadsak
tion i Huddinge Centrum i rejält busväder den 15 
december. Men vi höll värmen med att prata med 
folk om bostäder samtidigt som vi bjöd på glögg 
och pepparkakor. Vi var si så där 12–15 aktivist

er. Jättekul med medlemmar även från nyomstar
tade Ung Vänster Huddinge ochVänsterns Stu
dentförbund från Södertörns Högskola.
 Under aktionen delade vi ut vårt lokala bo
stadsflygblad som vi i samma veva gjort nytryck 
av och som vi delar ut i hushållen före, under och 
efter jul. Hela 4 500 blad ska ut i lådorna.
  VSF hade en egen bostadsaktion vid högskol
an i höstas. Den blev mycket lyckad och upp
märksammad och vi satsar på utökat samarbete 
med dem.
  Vår bostadsgrupp kommer att fortsätta sitt ar
bete under vårterminen. Säg till om du vill vara 
med, mejla karin.olsson@huddinge.se.

Bostadsflygblad

Som bilaga i det här nyhetsbrevet får du vårt pin
färsks  flygblad  med  den  lokala  bostadspolitik 
som vi vill driva här i Huddinge. 

 Säg till om du vill ha en bunt att dela ut i brev
lådorna där du bor, kontakta oss via epost till  
karin.olsson@huddinge.se.

Erica – ny i kommungruppen

Många bostadsaktiviteter

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
i november och december
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