
Äldreomsorgs
nämnden
Vilken valfrihet är viktigast för bru-
karen? I kommunen finns en äldreom-
budsman som är fristående från äldre-
omsorgsförvaltningen. 
 Äldre och anhöriga kan framföra 
klagomål till henne och få information, 
hjälp och vägledning att vända sig till 
rätt instans när man är missnöjd med 
insatserna. De personer som kontaktar 
äldreombudsmannen har rätt att vara 
anonyma. Varje kvartal lämnar om-
budsmannen en rapport till äldre-
omsorgsnämnden som även skickas till 
kommunstyrelsen. I rapporten finns 
många uppgifter om äldre som har det 
ekonomiskt svårt och inte får de insat-
ser de är berättigade till. En hel del kla-
gomål rör de privata utförarna av hem-
tjänst och äldreboenden. 
 Vid äldreomsorgsnämndens sam-
manträde i augusti skrev Ulf Langlet en 
protokollsanteckning, som S och Mp 
instämde i, med anledning av de klago-
mål från de äldre som redovisades i 
äldreombudsmannens rapport. Han po-
ängterade att den gemensamma näm-
naren är bristen på valfrihet för brukar-
na och det gällde inte frågan om man 
ville ha privat eller kommunal äldre-
omsorg utan valfrihet i vardagen i de 
insatser man ville ha. För oss och för 
brukarna är det viktigare att få välja det 
man prioriterar för sin personliga hjälp 
än vem som ska vara utförare.

Samhällsbyggnads
nämnden
Vi kämpar mot Förbifart Stockholm. 
Vänsterpartiet är emot Förbifart Stock-
holm på grund av miljö-, klimat och 
folkhälsomässiga skäl. Den stora mo-
tortrafikleden kommer också att ligga 
som en barriär mellan Vårby Gård och 
resten av kommunen. Många detaljpla-
ner måste ändras och avtal ingås med 

Nytt från nämderna

Nytt i kommunpolitiken
Vänsterpartiet Huddinge

Att lämna in motioner med idéer om förbättring-
ar och förändringar är oppositionspartiernas 
främsta redskap. Vi i Vänsterpartiet har utnyttjat 
den metoden flitigt under mandatperioden. Även 
om motionerna sällan bifalls så har de blivit upp-
märksammade i pressen och väckt debatt. Vi har 
inlett hösten med att lägga tre motioner.

Motioner:
Huddinge – fristad för 
förföljda författare! 
Många författare, journalister och bildkonstnä-
rer är förföljda i världen av politiska skäl. Ett nät-
verk av städer som erbjuder skydd för dem har 
bildats. I vår motion föreslår vi att Huddinge ska 
bli en av dessa fristäder som ekonomiskt garan-
terar en förföljd författare fristad i kommunen. 
Författaren får ett stipendium under två år och får 
också möjlighet att genom nätverk bidra till kul-
turen i Huddinge. 

Kommunprojekt om 
maten och klimatet
Huddinge kommun bör delta i ett projekt för att 
höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på 
den offentliga maten. Vi har tidigare tillsammans 
med Mp lagt en motion om att alla skolkök ska 
laga maten från grunden. Nu föreslår vi att kom-
munen ska ingå i ett länsstyrelseprojekt där vi-

sionen bland annat är att all mat i kommunala 
verksam heter ska tillagas av ekologiska och 
närpro ducerade råvaror.

Skapa mötesplats i Flemingsberg!
Vi tycker att det behövs en samlingspunkt för 
kultur och social samvaro i Flemingsberg där 
människor från bostadsområden, högskola och 
andra arbetsplatser kan mötas. Där ska finnas 
bibliotek, teaterscen, café och föreningslokaler.

Snabba upp planprocessen 
och bygg hyresrätter!
Vi har kritiserat borgarna för att man inte lyckas 
fullfölja de planer på bostäder man har tagit fram. 
Under 2012 färdigställdes enbart 66 bostäder 
och inga av dem var hyresrätter. I uppföljningen 
av projektplanen för 2013 till 2015 i KF framgår 
också att många projekt för byggandet av bostä-
der och skolor är försenade. Vi lade en proto-
kollsanteckning där vi menade att man måste 
göra mer för att undvika överklaganden. Män-
niskor i grannområdet ska först komma till tals 
innan färdiga förslag presenteras på hur bostäder 
och offentliga lokaler ska se ut och placeras. Vi 
behöver också utnyttja vårt planmonopol och 
vårt allmännyttiga bostadsbolag bättre istället 
för att bara lita på marknadskrafterna som enbart 
vill ha vinstmaximering.

Nya Vänsterpartimotioner i fullmäktige
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Huddinge kommuns hemsida www.huddinge.se under fliken: Kommun och politik – Möten, kallelser och protokoll. 
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Översiktsplan 2030
I Kommunstyrelsen lade vi en protokollsanteck-
ning i ärendet om utställning av översiktsplan 
2030 där vi pekade på att det inte räcker med att 
planera för 700 bostäder per år. Det behövs dub-
belt så mycket nya bostäder för att vi ska täcka 
behovet och då gäller det främst hyresbostäder. 
 Vi motsätter oss att man naggar naturreserva-
ten i kanten för nya bostäder. Det är bättre med 
förtätning i kollektivnära områden. Kommunen 
bör enligt oss mera aktivt arbeta för att Spårväg 
Syd dras genom Segeltorp och områden där vi 
kan förtäta bebyggelsen. Det är ur miljö-, klimat- 
och folkhälsoskäl betydligt bättre än att satsa på 
stora trafikleder.

Visättra ängar
Det planeras nu för nya bostäder i Visättra ängar 
och det är bra att det bland dem finns hyresrätter 
och studentbostäder. Tillsammans med S och Mp 
protesterade vi i fullmäktige ändå mot att man 
gått ut med en markanvisningstävling där vin-
narna var de som lade högst bud för marken. Vi 
vill istället att markpriserna ska sättas så lågt att 
man kan garantera att det blir rimliga hyror. Nu 
kommer få människor att ha råd att hyra dessa 
bostäder. Dessutom pekade vi på brister i plane-
ringen när det bolag man vill skriva avtal med 
ingår i en koncern där moderbolaget nu försatts i 
konkurs. Detta kommer att försena planerna på 
ungdoms- och studentbostäder.

Ingen dagligvaruhandel 
i externa handelsområden
Borgarna ville att fullmäktige skulle godkänna 
en ändring av detaljplanen i Kungens Kurva så 

att man kan införa möjligheter att sälja livsmedel 
i en lokal nära Vårby. Vi och Mp motsatte oss det. 
För att handla där måste man vara bil buren och 
det är stor risk för att affären drar kunder från de 
lokala centrumen. 
 Man borde istället satsa på en utökad service i 
Vårby Gård och Vårby Haga. Tyvärr avslogs vårt 
förslag.

Ja till ett nytt kommunhus
– men inte till varje pris
Vänsterpartiet har varit skeptiskt till att det ska 
byggas ett nytt kommunhus. Utredningarna visar 
tyvärr att det behövs. Det nuvarande kommun-
huset och det s.k. tekniska nämndhuset är i stort 
behov av omfattande renoveringar. Dessutom 
finns andra förvaltningar utspridda i kommunen. 
Vi har därför gått med på förslaget om ett nytt 
kommunhus i Huddinge C. Vi lämnade ändå en 
protokollsanteckning i fullmäktige där vi påpe-
kade att det måste finnas en realistisk budget för 
projektet och att kostnaderna inte får motivera 
nedskärningar i verksamheterna. 
 De lokaler och den mark som lämnas när de 
anställda flyttar till det nya kommunhuset måste 
användas på ett ekonomiskt och samhällsnyttigt 
sätt. Exempel på det är att det bör byggas en skola 
i Storängen och kanske bostäder på Gymnasie-
torget. 
 Vi vill att Huddinges gamla huvudbibliotek 
ska rymmas i de nya lokalerna. Däremot vill vi 
att ett eventuellt kulturhus ska ligga i Flemings-
berg istället för i Huddinge Centrum. 
 Här finns redan Folkets Hus som skulle kunna 
utvecklas ytterligare med fler kulturella aktivite-
ter.

Trafikverket för att den ska bli verklig-
het. I samhällsbyggnadsnämnden där 
dessa ärenden först kommer upp har 
Elisabeth Ulin Karlsson för vår räkning 
yrkat avslag och reserverat sig men det 
har tyvärr hjälpt föga. Alla partier utom 
vi och Mp är för denna oerhört kost-
samma motortrafikled som sannolikt 
kommer att medföra mer biltrafik och 
miljöförstörelse.
 Det har varit en hel del turbulens i 
Samhällsbyggnadsförvaltningen under 
senare tid. En arrendator har utsetts på 
Lövsta Gård som hästägarna är mycket 
missnöjda med och som inte lever upp 
till våra krav på att gården ska vara öp-
pen för alla. 
  Upphandlingarna har inte skötts på ett 
riktigt sätt och kommunen kommer sä-
kert att få betala höga viten. Dessutom 
har man i många byggärenden problem 
med fastighetsägare och överklagan-
dena är många. Senast ville man i 
nämnden bygga en förskola på mark i 
naturreservat på en arrendetomt som 
tillhör Björksättra Gård där jordbruk 
bedrivs. Elisabeth protesterade och 
lämnade en protokollsanteckning. 
Ärendet skickades också tillbaka för en 
ny utredning.


