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Förteckning över förtroendevalda
Arne Tärnblom, ledamot i Socialnämnden samt nämndeman i Södertörns
Tingsrätt, tillträtt under året.
Aysegül Baci, ersättare i Demokratiberedningen.
Barbro Waara, ersättare i Kommunfullmäktige
Bosse Persson, ersättare i kommunfullmäktige, tillträtt under året.
Britt Björneke, ersättare i Kommunstyrelsen, ledamot i
Kommunfullmäktige, ledamot i Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott, ledamot i styrelsen för Huge Bostäder AB,
ersättare i Rådet för fysisk planering samt ledamot i Natur- och
byggnadsnämnden.
Elisabeth Ulin Karlsson, ledamot i Socialnämnden samt ledamot i
Kommunfullmäktige, avgick under året från båda uppdragen.
Gertie Lux, ledamot av Kommunrevisionen.
Jonatan Spejare, ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.
Lasse Alm, ledamot i Äldreomsorgsnämnden.
Konrad Hyltén, ersättare i Förskolenämnden, tillträdde under året.
Kurt Karlsson, ledamot i Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor.
Laila Leymann, ledamot i Brottsförebyggande rådet.
Millaray Rubilar, ersättare i Miljöberedningen samt ersättare i
Tillsynsnämnden.
Niklas Bougt, ersättare i Socialnämnden, tillträdde under året.
Nujin Alacabek, kommunalråd i opposition för Vänsterpartiet, andre vice
ordförande i Demokratiberedningen, ledamot i Kommunstyrelsen och
Kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare i styrelsen för Huddinge
Samhällsfastigheter AB, ledamot av Kommunfullmäktige samt ledamot i
Kommunens valberedning.
Roger Alis, ersättare i Gymnasienämnden, tillträdde under året.
Said Heidari, ersättare i Förskolenämnden, avgick under året.
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Sonia Benavente, ledamot i Kommunfullmäktige samt ledamot i
Grundskolenämnden.
Thomas Strandqvist, ledamot i Gymnasienämnden, avgick under året.
Ulla Olsson Engström, ledamot i Huddinges råd för funktionshindersfrågor.

Kommunfullmäktigegruppen
Under året har fullmäktigegruppen bestått av fyra ledamöter och två
ersättare. Ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige har varit Nujin
Alacabek (gruppledare), Jonatan Spejare, Britt Björneke och Sonia
Benavente. Ersättare i kommunfullmäktige har varit Bosse Persson och
Barbro Waara. Under året har Elisabeth Ulin Karlsson lämnat
kommunfullmäktige. Hon ersattes som ordinarie ledamot av Britt Björneke.
Kommunfullmäktigegruppen har väckt 10 motioner i kommunfullmäktige
under verksamhetsåret. Våra motioner har berört ämnen som en strategi
för ökat valdeltagande i Huddinge, språkstödsverksamhet för flyktingar,
kontaktpolitiker för förskolor och grundskolor, tillagningskök på
Visättraskolan, försök med 6 timmars arbetsdag inom socialtjänsten, Tak
över huvudet-garanti i Huddinge och utegym i Skogås.
Under året har vi också interpellerat i olika frågor vid fem tillfällen.
Interpellationerna har bland annat handlat om lärarbehörighet för SVAlärare (svenska som andraspråk) och om patientsäkerhet. Vid 4 tillfällen
har vi också ställt enkla frågor. De enkla frågorna har bland annat handlat
om utförsäljningen av förskolan Korallen, om trafiksituationen vi
Visättraskolan och om kommunens servicehus för äldre.
Vid budgetfullmäktige lade Vänsterpartiet fram ett eget förslag som
innebar en skattehöjning om 10 öre per hundralapp. Riktade satsningar
gjordes bland annat för att stärka upp arbetet inom äldreomsorgen,
socialtjänsten och förskolan. Socialdemokraterna och Miljöpartiet lade
fram ett eget gemensamt budgetförslag med samma skattesats som den
politiska majoriteten (den så kallade minoritetskoalitionen).
Tjänstefördelningen på kansliet i kommunhuset har sett ut så att Nujin
Alacabek varit anställd på 50 procent som kommunalråd i opposition, på
20 procent som politisk sekreterare betald av Huddinge kommun och på
10 procent som politisk sekreterare betald av Vänsterpartiet Huddinge.
Jonas Lundgren har varit anställd som politisk sekreterare på 50 procent
av heltid, betald av Huddinge kommun.
Som förberedelse inför varje kommunfullmäktigemöte har ärendena
fördelats mellan de olika ledamöterna som företräder Vänsterpartiet.
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Fördelningen har gjorts av gruppledare och politisk sekreterare i
samverkan med de berörda ledamöterna.

Kommungruppen
Kommungruppen är den grupp som består av samtliga ledamöter i
nämnder och styrelser för Vänsterpartiet Huddinge. Totalt har gruppen
under året bestått av 18 personer.
Inför varje kommunstyrelsemöte träffas kommungruppen för att diskutera
de aktuella ärendena och fatta beslut om hur Vänsterpartiet ska agera.
Uppslutningen på kommungruppsmöten har varit något skiftande men
brukar snitta på 8-10 personer. Under kommungruppsmöten väcks också
frågor och fattas beslut om politiska initiativ som ska tas i
kommunfullmäktige i form av enkla frågor, interpellationer och motioner.
Alla i gruppen har möjlighet att komma med tankar och idéer kring vilka
frågor gruppen ska driva parlamentariskt.

Media, synlighet och sociala medier
Under året har det varit något svårare än tidigare att få debattartiklar
publicerade i lokalmedia. Däremot har Vänsterpartiet fått en del plats i
media på artikelplats i gengälld. Vänsterpartistiska representanter som
Nujin Alacabek och Britt Björneke har vid ett antal tillfällen under året
uttalat sig i media och vad partiet sagt i kommunfullmäktige har också
citerats i tidningar.
Svårigheten att nå ut via tidningar har även kompenserats med ett mer
aktivt arbete med sociala medier. I dagsläget uppdateras Vänsterpartiet
Huddinges Facebooksida flera gånger i veckan med bland annat nyheter
från kommunpolitiken. Vänsterpartiet Huddinge har i dagsläget (2018-0316) 640 gilla-markeringar på Facebook. Under året har också en gilla-sida
startats för kommunalrådet Nujin Alacabek för att ge en bättre inblick i det
politiska arbetet. Sidan har i dagsläget (2018-03-16) 222 gilla-markeringar
på Facebook.
På föreningens Twitter-konto har ambitionen varit att live-rapportera från
kommunfullmäktiges sammanträden. Detta har gjorts i mån av tid och
arbetet har skötts av den politiska sekreteraren i samverkan med
föreningens ordförande.
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Rapporter från nämnder
Brottsförebyggande rådet
Laila Leymann
Jag har under mandatperioden varit ledamot i BRÅ. BRÅ sammanträder 4
gånger per år. Våra möten innehåller huvudsakligen information från olika
verksamheter i kommunen; från polisen, kommunens verksamheter till
exempel skolan, vi hade information hur man arbetar mot mobbning i
skolan. Rapporterades att tillståndet var i stort sett bra och att man
upplevde trygghet i skolan. Polisen har informerat om sin nya organisation
och även delgivit aktuell brottsinformation liksom också Grannsamverkan
Det anordnas trygghetvandringar i kommundelarna. Jag har deltagit i
Flemingsberg. Syftet var att bygga nätverk med medborgarna och
butiksägarna i kommundelarna.
Då Jag deltog i Flemingsberg var inställningen att det är
kommundelsinnevånarna själva som skall vara verksamma. Detta skall på
min fråga numera vara ändrat så att även deltagare från BRÅ skall kunna
delta.
Jag tycker att mycket av den information som givits inte är så mycket nytt
för en politiker som på olika sätt informerar sig om verksamheterna.

Demokratiberedningen
Nujin Alacabek
Demokratiberedningen sammanträder ca 8 gånger per år och hålls
fredagar 13:15 vilket kan göra att det är svårt för en del att delta. Jag sitter
i presidiet som andrevice och är även med i beredningsgruppen som
består av ordförande (DP), viceordförande (M). Vi som sitter i opposition
(V, S, MP) har ett eget förmöte, där jag är gruppledare. Här brukar vi ta
upp gemensamma initiativ och även om någon av oss ska lämna in
protokollsanteckningar och egna förslag. Demokratiberedningen är ett
beredande organ för KS och är även en remissinstans. Man kan säga att
Vänsterpartiet har gjort ganska stort avtryck avseende inkomna motioner
till beredningen, då alla motioner utom ett har kommit från oss. Utöver
detta skriver vi egna protokollsanteckningar och reservationer, vilket har
fungerat väldigt bra. Vår motion om ”ökat valdeltagande i områden där
valdeltagandet är lågt i relation till andra områden i Huddinge” fick stöd i
beredningen blev en av punkterna på verksamhetsplanen. Dock ”glömde”
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man att nämna det då man upprättade en sådan handlingsplan ett halvår
innan självaste valet. Här hade mer funnits att önska. Jag upplever också
att vi har en bra atmosfär i presidiet även om det är tydligt att dirigering
kring ”hur” och ”när” kommer utifrån. Jag har även upplevt att information
sker ganska selektivt till mig som andravice. Min mening är att
Demokratiberedningen kan göra mycket mer för att öka delaktigheter,
skapa fler mötesplatser för dialog mellan politiker och medborgare och
lyfta den ojämlikhet som finns mellan olika kommundelar. Mycket fokus
läggs på informationsärenden, även om beslutsärendena har blivit fler i år.
En annan sak som är roligt är att beredningen sammanträder i olika
kommundelar, som ett av de förslag som jag lyfte upp. Demokratidagarna
hade i år ett annat upplägg än tidigare och dagarna delades upp på höst
och våren, men gick också från 5 dagar tidigare till nu två dagar. Utöver
dessa två har man lagt in ungdomsdialoger 6 lördagar (Skogås, Vårby,
Segeltorp, Flemingsberg, Glömsta m.fl.) i olika delar av kommunen under
året. Det har varit en instagramtävling med fokus på demokrati riktad till
skollever, en talangtävling för ungdomar i Skogås och även
demokratiprisutdelning. I början av året var jag med på en studieresa till
Portugal i fyra dagar där vi skulle titta på hur de jobbar med
medbogarbudget eller ”deltagande budget” som man kallar det där. Jag
var även på studiebesök en eftermiddag i Falun som har ett bra arbete
med Demokratidagarna och erbjöds att åka ned till Paris för att vara med
på en konferens där alla länder som har Demokratidagarna berättar om
sitt arbete. Eftersom jag varit med på en liknande konferens en gång
redan tyckte jag att det vore bra om någon annan i beredningen fick delta,
detta så vi får bättre spridning på studiebesöken i beredningen.

Förskolenämnden
Konrad Hyltén
Under merparten av året har Vänsterpartiet saknat representant i
Förskolenämnden sedan Said Heidari avsagt sig platsen. Vänsterpartiet
fyllnadsvalde i februari 2018 Konrad Hyltén som ersättare i nämnden. Med
bakgrund av detta har ingen rapport från partiets arbete i
Förskolenämnden kunnat framläggas.

Grundskolenämnden
Sonia Benavente
Rapport saknas.

Gymnasienämnden
Roger Alis
Jag valdes in som ersättare i GN den tredje oktober 2017 efter att Thomas
Strandquist avsagt sig sina uppdrag. I samband med att jag fick
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förtroendet som Vänsterpartiets representant i GN valdes jag även in till
AU och utbildningsrådet för Barn- och fritidsprogrammet samt till
jurygruppen för Årets pedagog.
Sedan jag tillträdde nämnden så har det varit tre nämndsammanträden
och lika många i AU och jag har deltagit på samtliga. Då jag inte har haft
liknande uppdrag tidigare och inte heller sett hur det går till under ett
nämndsammanträde koncentrerade jag mig mest på att förstå mitt
uppdrag och lära mig spelets regler. Har också försökt läsa in mig på vad
som tidigare beslutats under året.
Under den korta tiden har jag lämnat in ett suppleantyttrande angående
koalitionens verksamhetsplan.
I verksamheten så har man anställt en ny utbildningsdirektör i kommunen.
Det nya gymnasiet som kommer att byggas i Flemingsberg kommer att
heta Widerströmska gymnasiet, efter Karolina Olivia Widerström som var
Sveriges första kvinnliga läkare.
Under verksamhetsårets sista nämndsammanträde så fastställdes riktlinjer
för feriepraktiken för sommaren 2018. Något som togs upp från både mig
och en S-ledamot var att det i utbildningssyfte var viktigt att ungdomarna
fick skriva på ett faktiskt anställningsavtal för att hindras att luras av
oseriösa arbetsköpare i framtiden.
På samma nämndsammanträde höjdes även lunchersättningen för elever
på arbetsförlagt lärande från 40kr till 60kr, vilket beräknas att det i
kommunen kommer ske en kostnadsökning med ca 150 tkr.

Huge Bostäder
Britt Björneke
Jag är ordinarie ledamot i styrelsen. Huge Bostäder är numera ett
allmännyttigt bostadsbolag sedan fissionen då Huge AB delades upp i
Samhällsfastigheter och Huge Bostäder. Huge har gått med i SABO och
fått en ny VD. Det har nu äntligen börjat diskuteras i styrelsen hur Huge
ska kunna bygga billigare bostäder. Under 2017 var Huge tvungen att gå
ur hyresbostadsprojekt i Vårby Haga eftersom kommunen lade så stora
kostnader på bolaget att det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att
bygga så dyra hyreshus. Kommunen har även tvingat Huge att avstå från
fastigheten Fabriken i Storängen för att få att kunna köpa ut en
fastighetsägare. Huge hade där kunnat bygga hyresbostäder men nu blir
det enbart bostadsrätter i hela Storängen. Jag, S och Mp har naturligtvis
protesterat.
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Jag har tillsammans med S och Mp även motsatt mig erbjudanden om
omvandling av hyresrätter till bostadsrätter på Klockarvägen,
Flemingsberg, Vårby, Skogås och Trångsund. Hela styrelsen har sagt nej
till omvandlingar i Fullersta och Flemingsberg. Tack och lov har det inte
varit så många omvandlingar under 2017. Detta har även berott på att de
nybildade föreningarna har haft svårt att få lån till köp av fastigheterna.
Vi var även missnöjda med kommunens beslut om eget kapital och
lånetak för det nya bostadsbolaget. Vi anser att det egna kapitalet borde
vara högre. Nu kommer borgarnas beslut att försvåra möjligheterna till
bostadsbyggande.
De bostadsprojekt som nu är aktuella är 62 ungdomslägenheter och 124
vanliga och större lägenheter i Trångsund. Huge är även med i
uppförande av bostäder på Hälsovägen med 120 lägenheter varav 80
studentlägenheter. Vi har lämnat protokollsanteckningar om att vi anser att
hyrorna blir för höga.

Huge Samhällsfastigheter
Nujin Alacabek
I januari sammanträde Huge Samhällsfastigheter för första gången efter
en fission av Huge AB som idag har två styrelser, en för HSF med fokus
på verksamhetslokaler och en för Huge Bostäder som ansvarar för
bostäder och de kommersiella lokalerna. I slutet av mars ska vi ha en
utbilningsdag, som jag hoppas blir givande då mycket av informationen
tenderar att vara väldigt tekniskt.

Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor
Kurt Karlsson
Kommittén hade ett möte under 2017 beslutade då rekommendera KF att
fatta beslut om att räkna upp grundstödet och mandatstödet med den
procentuella ökningen av inkomstbasbeloppet för år 2018.
Pensionsmyndigheten har fastställt att inkomstbasbeloppet ökas från
61 500 kr för 2017 till 62 500 kr för år 2018.
Detta innebär att partierna under 2018 erhåller ett grundstöd på 152 603
kr per parti och 62 089 kr per mandat.
Eftersom Vänsterpartiet har 4 mandat i fullmäktige kommer partiet att få
152 603 + 4*62 089 = 400 959 kr i partistöd under 2018.
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Kommunrevisionen
Gertie Lux
Ja, kamrater, vad säger man om denna institution, som ständigt söker
samförstånd och många gånger förlamas av det oavbrutet framvällande
informationsflödet? Tiden räcker långt ifrån till för att få klara uppfattningar
om sakernas tillstånd. Granskningarna, som nu utförs av revisionsbyrån
KPMG, blir ganska ytliga och tyder dessvärre många gånger på
inkompetens (eller nonchalans). Ett färskt exempel på det är granskningen
av Kultur – och Fritidsförvaltningens upphandling gällande Folkes.
Jag har försökt hitta rollen att arbeta ”nedifrån”, alltså främst initiera frågor
som jag upplever i min vardag inom vårdsektorn. Jag har bl. a tagit upp
förhållanden på äldre- och korttidsboenden. Jag kommer att föreslå
granskning av effekterna av personalminskningen på kommunens
boenden likaså hur kommunen följer upp de privata utförarnas avtal.
Jag har initierat granskning av svarta lägenhetsaffärer i Masmo (Huge),
men granskningen tycks fördröjas av personalbyte. Jag har även tagit upp
fråga gällande Huges hyresavtal med Folkes, som innebär kraftigt
reducerad hyra för entreprenören.
Under året har jag haft huvudansvaret för bevakning av
Äldreomsorgsnämnden och Förskolenämnden. Det innebär uppföljning av
protokoll samt presidiemöten, en gång per termin för respektive nämnd.
Förutom det har jag deltagit i presidiemöten med kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges presidier. Inför mötena tas skriftliga frågeställningar
upp, som delges nämnderna i förväg, men inget hindrar givetvis, att man
frågar utanför ”ramarna”.
Revisionen träffas en gång per månad, under dagtid. Därtill kommer en
heldagskonferens under hösten.
I maj var Huddingerevisionen värd för en konferens med revisorer från
länets samtliga kommuner.

Kommunstyrelsen/KSAU
Nujin Alacabek
Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare med representanter
från alla partier och ordförande har utslagsröst. Jag är ordinarieledamot i
kommunstyrelsen och Britt Björneke ersättare. Kommunstyrelsen
förbereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige men
ansvarar också för att fullmäktiges beslut genomförs. Det är totalt tio
sammanträden under ett år och de är inte öppna för allmänheten.
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Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av
kommunens ekonomi och verksamheter samt är kommunens
personalorgan, löne- och pensionsmyndighet.
Fokus har legat på köp och försäljning av mark, det vill säga
exploateringsverksamhet, och översiktsplanering, näringslivsfrågor, turism
samt information och marknadsföring av kommunen. Vårt samarbete med
S och MP har varit bra och vi har skrivit gemensamt där vi har kunnat,
men även mycket eget när det gäller förslag, protokollsanteckningar och
reservationer där vi har andra synpunkter.
Under året har fokus legat på delningen av Huge, långsiktig finansiering,
Sverigeförhandlingen, Spårväg Syd samt det bostadsåtagande som
Huddinge har i och med avtalet, Plan för samhällsbyggnad, budget,
motioner, detaljplaner, utvecklingsprogram för Flemingsberg, Kungens
Kurva, Storängen, Vårby, gång, cykel och kollektivtrafikplan, nämndernas
verksamhetsberättelser, nämndernas verksamhetsplaner,
upphandlingsplan m.m.
Jag tycker att vi har gjort väldigt bra ifrån oss med tanke på att vi har
mycket mindre resurser att jobba utifrån i relation till S och MP och har
presterat och varit väldigt produktiva avseende skrivelser. Sedan är det
mindre roligt att mycket av det som vi oppositionen skriver och föreslår
inte får någon större effekt, då minoritetskoalitionen med stöd av SD och
ordförandes utslagsröst driver på med enbart sin linje. I KSAU har vi
möjlighet att ställa frågor, lite mer utrymme för information och får en
presentation om hur personalsituationen ser ut. Här tas också
upphandlingsärenden som är sekretessbelagda och där vi gemensamt
med S och MP brukar lämna in i princip samma protokollsanteckning om
kollektivavtal. Då ordförande ofta använder sig av sin utslagsröst finns det
även vid det fallen en protokollsanteckning som är gemensam med S och
MP, där vi lyfter att kollationen för sin politik med stöd av SD och
utslagsrösten. Det händer ofta att vi fått handlingar på bordet och inte har
haft tillräckligt med tid till att sätta oss in i viktiga ärenden och känna att vi
kan ta ansvar för att fatta beslut under de förutsättningarna, vi försöker i
sådana fall yrka återremiss. Det är viktigt att vi känner att vi kan stå bakom
de beslut som fattas av oss och att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt
gentemot medborgarna.

Kommunens valberedning
Nujin Alacabek
Valberedningen har sammanträtt sammanslagt ett par gånger per år, då vi
tar del av nomineringar inför fullmäktige.

Kultur- och fritidsnämnden
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Jonatan Spejare
Rapport saknas.

Miljöberedningen
Millaray Rubilar
Rapport saknas.

Naturbyggnadsnämnden
Britt Björneke
Jag har bra samarbete med S och Mp och vi träffas före varje AU och
nämnd och delar med oss av våra förslag och protokollsanteckningar för
att se om vi kan lägga gemensamma sådana. En stor del av
naturbyggnadsnämndens uppgifter är myndighetsutövning dvs. beslut om
bygglov, sanktionsavgifter, viten m.m. Dessa beslut kan ju överklagas och
det är viktigt att vi följer lagar och praxis. När borgarna har velat avvika
från praxis för att gynna fastighetsägare har jag protesterat och de har då
gett sig. JO har gjort inspektioner på förvaltningen och har haft kritik mot
att det finns en hel del gamla tillsynsärenden som det tar lång tid att
avgöra. Det kan gälla ovårdade tomter som grannar och allmänhet anmält.
Jag har reagerat mot att ordföranden inte tar JO på allvar och krävt att vi
tar upp frågan på ett sammanträde för att göra en plan för avgörande av
dessa ärenden.
De frågor som jag mest engagerat mig i och tagit upp och lämnat förslag
och protokollsanteckningar är följande.
 Snöröjning och halkbekämpning på trottoarer (feministisk
snöröjning)
 Könsuppdelad statistik finns fortfarande inte på alla områden
 Man gör inga åtgärdsplaner utifrån den statistik som finns, t.ex. flest
kvinnor är sjukskrivna
 Trygghetsfrågor
 Friytor för barn på skolgårdar
 TA planer vid omläggningar av gator och trottoarer vid byggen och
vägarbeten måste bli tryggare och bättre för gående och cyklister
 Vi måste värna våra kulturmiljöer vid nybyggnationer
Tillsammans med S och Mp ville vi ge Huge bygglov för hyresrätter
(kvarteret Medicinaren i Flemingsberg) trots att en del skulle byggas på
s.k. prickmark eftersom det fanns ledningar under marken som inte gick
att undvika. Vi ansåg att det var en liten avvikelse från gällande detaljplan.
Även SD gick med på det men med ordförandens utslagsröst avslogs
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bygglovsansökan vilket medför att detta hyresprojekt blir mycket försenat
och ny detaljplan måste antas innan bygglov kan sökas igen.

Rådet för fysisk planering
Britt Björneke
Rådet ska planera medborgardialoger i samhällsprojekt och även
organisera tävlingen Huddinges byggnadspris. Vi tar beslut om vilka
projekt vi varje år ska ha medborgardialog i för att låta medborgarna i ett
tidigt komma med idéer och förslag och ha synpunkter Under 2017 har det
förekommit en dialog i Flemingsberg om en ny central stadskärna.
Egentligen skulle det även varit en dialog om förtätning i Vårby/Masmo
men den har tjänstemännen ansett vi ska skjuta upp till 2018. Över
huvudtaget verkar det som arbetet stannat upp på KS och det känns som
ett omtag görs. Under 2018 ska det göras en medborgardialog i den östra
kommundelen får att kartlägga platsen och skapa en bild av hur området
mår och hur man upplever platsen och vilka förändringar man vill ha.
Dialoger ska även ske i samband med att man tar fram utvecklingsplaner
för de olika områdena. Vidare ska en skollokaliseringsdialog göras för att
få medborgarnas åsikter om var de anser skolorna ska ligga.
Jag upplever att jag och Mp och även en del borgerliga partier är mer
positiva än S till att ta in medborgarna i ett tidigt skede i planeringen. S
tycker att folk har valt sina representanter och det är de som ska besluta.

Samhällsbyggnadsutskottet
Britt Björneke

SBU är ett beredande utskott till KS men tar även vissa beslut i
samhällsbyggnadsfrågor. Om vi inte är överens i KS frågor tas ärendet
utan eget ställningstagande. Därför är det få yrkanden och reservationer
eller protokollsanteckningar i SBU. Vi får tidig information i
samhällsbyggnadsprocessen innan det finns ett förslag till samrådsplan
eller detaljplan och vi har då möjlighet att göra medskick när
tjänstemännen skriver förslagen. Den information jag får i SBU försöker
jag föra vidare till V gruppen och gruppledaren.

Socialnämnden
Niklas Bougt och Elisabeth Ulin Karlsson
Det största problemet och utmaningen har varit ekonomin, nämnden har
dragit på sig stora underskott under flera år. Det fanns inget utrymme för
löneuppräkning för 2018, vilket inte precis attraherar ny egen personal.
Personalomsättningen är hög, kostnader för bemanningspersonal har
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ökat. Samt att förvaltningschefen plötsligt sa upp sig i maj månad. Det har
varit mycket prat kring extraordinära kostnader för ensamkommande
flyktingbarn medan vi har fokuserat på att lyfta de mycket högre
kostnaderna inom funktionshinderområdet och vård och behandling.
Områden som inte ses som extraordinära utan istället kunnat härledas till
underbudgetering från den borgerliga minoritetskoalitionen. Det kom även
till en stor fråga hur man hanterar de ensamkommande barn som fyller 18
eller blir åldersuppskrivna där vi har månat om en humanitär lösning där
dessa får avsluta sina studier i kommunen innan de skickas till
migrationsverkets boenden.

Andra resurskrävande administrativa uppgifter är genomgång och
bedömning av inkomna anbud enligt LOV, av t ex de som gällde
ledsagning avslogs 6 stycken av 7 vid ett enda möte, eftersom de inte
uppfyllde ställda krav och kriterier. Det händer även att tjänstemän
bevakar privata utövare på fältet, t ex hemtjänstföretag, för att se om de
verkligen uppfyller sina åtaganden. Detta är en effekt av LOV som bidrar
till ökat arbete för våra tjänstemän samt att det går resurser som kunde
användas för att säkra kvaliteten i egen regi istället. Vi har även i
upphandlingar slagit vakt kring de arbetsrättsliga kraven som bör ställas
vid upphandlingar av tjänster.

Tillsynsnämnden
Millaray Rubilar
Rapport saknas.

Äldreomsorgsnämnden
Lasse Alm
Året som gått har varit mycket händelserikt i Äldreomsorgsnämnden. Vi
har haft 9 AU möten och 9 nämndmöten, jag har deltagit i alla. Vi har även
haft några hel- och halvdagar med studiebesök, utbildning och
genomgångar.
Jag har under året, själv och ibland med både (S) och (MP) och ibland
tillsammans med ett av dessa partier, lämnat in 25 protokollsanteckningar
och reservationer.
Många av de protokollsanteckningar och reservationer har handlat om
LOV och olika upphandlingar. Jag har vid upphandlingar alltid ställt kravet
att utföraren ska ha kollektivavtal eller motsvarande villkor för de anställda.
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Jag har även drivit frågan om att LOV bör upphöra då det är
kostnadsdrivande och resurskrävande för kommunen.
Under året har vi haft ett antal varningar till utförare. Vi har även hävt
några avtal då utförarna grovt brutit mot de krav som ställs vid
upphandlingen.
En fråga som också varit viktig även under detta år, är angående
nämndens arbetsmiljöansvar. För att kunna ta ansvar är det viktigt att få
information och kunskap om det som händer i verksamheten. (V), (S) och
(MP) driver frågan att hela presidiet ska informeras omgående när
händelser uppstår och tillsammans avgöra om de är allvarliga. Under
punkten Delgivningar och anmälda delegationsbeslut på våra möten i
nämnden, går 2 pärmar runt med delgivningar. Ofta hinner inte pärmarna
runt och det är svårt för alla i nämnden att hinna läsa alla delgivningar. Det
krav vi ställer är att hela presidiet, innan dagordningen för mötet fastställs,
ska gå igenom pärmarna och gemensamt besluta om vad som ska tas
upp på mötet. Det händer att delgivningar och anmälda delegationsbeslut
gäller viktiga ärenden som borde tagits upp på nämnden.
Frågan ang. servishusen har även behandlats då de blivit underkända av
arbetsmiljöverket bland annat på grund av att badrummen är för trånga.
Även brandmyndigheten underkänner boendena då trapphusen är för
trånga så de inte klarar utrymning vid eventuell brand. Majoriteten ville
genomföra en utredning ang. dem och vad det skulle kosta att bygga om.
Detta skulle ta 3 månader. (V) framförde att det vore bättre att planera för
att bygga nya boenden då jag vet att det är mycket dyrt att bygga nya
trapphus i befintliga byggnader och att detta även tar lång tid. (V), (S) och
(MP) skrev prot. ant. i ärendet. En utredning och ritningar togs fram. Det
visade sig att boendena behövde utrymmas minst ett år och att
ombyggnaden skulle bli mycket dyr. Detta kostade kommunen ca 500 000
kr och visade sig att det inte var genomförbart både pga. kostnaderna och
att de boendena måste flytta ut under lång tid. Om det skulle genomförts
hade det varit mycket jobbigt för de äldre att bo i provisoriska bostäder
under lång tid.
En annan viktig fråga är de effektiviseringar som majoriteten föreslår. De
stora besparingarna ska då ske genom personalminskningar. Detta ligger
inte i linje då kommunen har som mål, god vård och omsorg. Kommunen
har redan hög sjukfrånvaro p.g.a. hög belastning för personalen. Risken är
ökad sjukfrånvaro och svårare att rekrytera personal. Det som behövs är
fler händer inom vård och omsorgen inte färre. Detta skrev vi röd/gröna
protokollsanteckning om.
Äldreomsorgen behöver mer resurser för att tillgodose de äldres olika
behov. Kommunen har stor brist på äldreboenden. Många äldre i
kommunen mår både fysiskt och psykiskt dåligt p.g.a. att de blir tvingande
att bo kvar i eget boende, när de känner behov av omsorgsboende.
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Kommunen måste köpa platser både för korttidsplatser och särskilt
boende för stora pengar. De röd/gröna har även skrivit om detta.
För att kunna genomdriva och förbättra för de äldre är kravet att
skattepengar som satsas ska gå till de äldre och inte till privata
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