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Förteckning över förtroendevalda 2018-
2022 
Kommunstyrelsen: Nujin Alacabek. Ersättare: Britt Björneke och Niklas 
Bougt.  
 
Kommunfullmäktige: Nujin Alacabek (gruppledare), Niklas Bougt, Britt 
Björneke, Sonia Benavente  och Olov Hamilton. Ersättare: Aysegül Balci, 
Konrad Hyltén och Ulla Olsson Engström 
 
Bygglovs- och tillsynsnämnden: Britt Björneke (2:e vice ordförande). 
Ersättare: Robert Forsman. 
 
Förskolenämnden: Olov Hamilton och Sonia Benavente. Ersättare: Zeth 
Flinkberg.  
 
Grundskolenämnden: Konrad Hyltén. Ersättare: Bo Bergstrand.  
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden: Roger Alis. Ersättare: Carl 
Tjernell. 
 
Huddinge Funktionshindersråd: Ulla Olsson Engström (vice 
ordförande).  
 
Huddinge Samhällsfastigheter AB: Ersättare: Nujin Alacabek. 
 
Huge Bostäder AB: Britt Björneke. 
 
Klimat- och stadsbyggnadsnämnden: Sara Grant. Ersättare: Emma 
Rosengren.  
 
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor: Ulla Olsson Engström. 
Ersättare: Niklas Bougt.  
 
Kommunrevisionen: Gertie Lux.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott: Nujin Alacabek. 
 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott: Britt Björneke. 
 
Kultur- och fritidsnämnden: Seinab Hilowle. Ersättare: Kerstin Medin.  
 
Kommunfullmäktiges valberedning: Nujin Alacabek. Ersättare: Niklas 
Bougt. 
 
Socialnämnden: Arne Tärnblom. Ersättare: Tora Rosengren. 
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Valnämnden: Ersättare: Nujin Alacabek 

 
Vård- och omsorgsnämnden: Niklas Bougt. Ersättare: Nils Ryding Abelli.  
 
Östra Sveriges luftvårdsförbund: Ersättare: Arne Tärnblom.  
 
Ombud till Tyresåns vattenvårdsförbund: Ersättare: Nujin Alacabek 
 
Ombud till Arena Huddinge: Ersättare: Aysegül Balci. 
 
Ombud till Kommunförbundet Stockholms län: Niklas Bougt. 
 
Ombud till Söderenergi AB: Ersättare: Britt Björneke. 
 

Förteckning över förtroendevalda år 2018 
Kommunfullmäktige: Jonatan Spejare Ersättare: Bosse Persson, Barbro 
Waara 
Kommunstyrelsen: Nujin Alacabek. Ersättare: Britt Björneke och Niklas 
Bougt (från ht 2018).  
Kommunstyrelsens arbetsutskott: Nujin Alacabek 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott: Britt Björneke. 
Förskolenämnden: Konrad Hyltén 
Grundskolenämnden: Sonia Benaventé 
Gymnasienämnden: Roger Alis 
Socialnämnden: Arne Tärnblom, Niklas Bougt 
Äldreomsorgsnämnden: Lasse Alm.  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor: Kurt Karlsson. Ersättare: 
Jonatan Spejare. 
Brottsförebyggande rådet: Laila Leymann.   
Kultur- och fritidsnämnden: Jonatan Spejare och Roger Alis. 
Demokratiberedningen: Nujin Alacabek (2:e vice). Ersättare: Aysegül 
Balci. 
Pensionärsrådet: Sonia Benaventé 
Funktionshindersrådet: Ulla Olsson Engström 
Huddinge Samhällsfastigheter AB: Ersättare: Nujin Alacabek. 
Huge Bostäder AB: Britt Björneke. 
Kommunrevisionen: Gertie Lux. 
Kommunfullmäktiges valberedning: Nujin Alacabek. Ersättare: Britt 
Björneke 
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Kommunfullmäktigegruppen 
Under året har kommunfullmäktigegruppen till en början bestått av fyra 
ledamöter och två ersättare, innan valet. Efter valet har 
kommunfullmäktigegruppen utökats till fem ledamöter och tre ersättare. 
Under innevarande mandatperiod består kommunfullmäktigegruppen av 
Nujin Alacabek (gruppledare), Niklas Bougt, Britt Björneke, Sonia 
Benavente och Olov Hamilton som ordinarie ledamöter. Ersättare är 
Konrad Hyltén, Aysegül Balci och Ulla Olsson Engström.  
 
Kommunfullmäktigegruppen har väckt 5 motioner i kommunfullmäktige 
under verksamhetsåret. Våra motioner har berört ämnen som mer 
vegetarisk mat i skolan, en tak-över-huvudet-garanti för hemlösa i 
Huddinge och om att minska inkomstkraven för att få en hyresrätt hos 
Huge Bostäder AB.  
 
Under året har Vänsterpartiet ställt 3 interpellationer till den politiska 
majoriteten i Huddinge kommun. I dessa har vi bland annat lyft 
tvångsombildningen av den kommunala förskolan Korallen i Visättra, som 
väckte protest hos föräldrar och boende i området. Vi har också 
interpellerat om parkeringssituationen på Visättravägen med bakgrund av 
ombyggnationen av parkeringsgaragen i området.  
 
Vid budgetfullmäktige lade Vänsterpartiet fram ett eget förslag till budget 
med tema mot att bryta segregationen, för ökad delaktighet och bättre 
inkludering, jämställdhet, ett miljövänligt  och klimatsmart Huddinge, 
antirasism, trygghet och trivsel genom jämlik service i alla kommundelar, 
en jämlik skola, rätten till förskola i närheten av hemmet, mindre 
barngrupper och fler förskolelärare och starkare en välfärd utan 
nedskärningar i verksamheterna. I vårt budgetförslag förslog vi en 
skattesats som uppjusterades med 10 öre. Detta gjorde vi som enda parti. 
Tillsammans med besparingar på andra områden frigjorde detta ett 
reformutrymme om 73 miljoner kronor som saknades hos övriga partier. Vi 
förslog även att kommunen ska minska på konsultarvoden betydligt ch 
istället satsa på vanliga anställningar och att politikerarvoden för hel och 
deltidsanställda ska sänkas till år 2010:s nivå. I vårt förslag hade vi högre 
uppräkningar i förskolenämnden (6%) och grundskolenämden (3%) för 
priser och löner. 
 
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 sekreteraregenom kommunen och på 10 procent 
som politisk sekreterare genom föreningen, under föregående 
mandatperiod. Under innevarande mandatperiod arbetar Nujin Alacabek 
60 procent som oppositionsråd och 21 procent som politisk sekreterare 
genom kommunen och 10 procent som politisk sekreterare genom 
föreningen.  Målet är att kunna erbjuda heltid i så stor mån som möjligt, 
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men även för att ha shyssta arbetsvillkor och hinna göra 
verksamhetsbesök m.m. Jonas Lundgren har under den föregående 
mandatperioden arbetat 50 procent som politisk sekreterare genom 
kommunen. Under innevarande mandatperiod arbetar Jonas Lundgren 60 
procent som politisk sekreterare genom kommunen.Vänstarpartiet växte 
efer valet 2018 och ökade därigenom tjänsteomfattningarna för det 
förtroendevalda oppositionsrådet med 10 procent och med 11 procent för 
tjänsten som politisk sekreterare. Vi har även genom vår tillväxt nu sett till 
att få represenation i alla nämnder med en ordinarie ledamot och en 
ersättare, förtuom i Förskolenämnden där vi nu har två ordinarie och en 
ersättare. Vi har även denna mandatperiod  representation som andrevice 
ordförande i Bygglovs- och Tillsynsnämnden och försteviceordförande i 
Funktionshindersrådet. 
 
Som förberedelse inför varje kommunfullmäktigemöte har ärendena 
fördelats mellan de olika ledamöterna som företräder Vänsterpartiet. 
Fördelningen har gjorts av gruppledare i samverkan med de tjänstgörande 
ledamöterna. Ledamöterna har kunnat få hjälp med sina yttrande, 
anföranden samt texter både till fullmäktige och respektive nämnder. 
 
Kommungruppen 
Kommungruppen är den grupp som består av samtliga ledamöter i 
nämnder och styrelser för Vänsterpartiet Huddinge. Totalt bestod gruppen 
under föregående mandatperiod av 18 personer. Under innevarande 
mandatperiod består gruppen av 24 personer.  
 
Inför varje kommunstyrelsemöte träffas kommungruppen för att diskutera 
de aktuella ärendena till kommunstyrelsens sammanträde och fullmäktige 
och fatta beslut om hur Vänsterpartiet ska agera. Alla förtroendevalda får 
också göra kort rappoeteringar från sina nämnder. Under 
kommungruppsmöten väcks också frågor och fattas beslut om politiska 
initiativ som ska tas i kommunfullmäktige i form av enkla frågor, 
interpellationer och motioner. Vi har haft besök från  V prespresentanter 
från andra kommuner men ocks¨å fått föredragningar från tjänstemän från 
försaltni garna kring specifika ärenden.  Alla i gruppen har möjlighet att 
komma med tankar och idéer kring vilka frågor gruppen ska driva 
parlamentariskt men även förslag på verksamhetsbesök. Vi har haft 
roterande ordförandeskap och jobbat med internfeminism genom att föra 
statistik på fördelningen på yttranden i gruppen. Kommungruppens möten 
är även öppna för medlemmar som inte innehar parlamentariska uppdrag. 
 

Valet 2018 
Till stor del har kommungruppens och kansliets arbete under 
verksamhetsåret, naturligt nog, fokuserats på valrörelsen. Vänsterpartiet 
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mobiliserade bra under valrörelsen och föreningen växte kraftigt i antal 
medlemmar. Vänsterpartiet gick till val under parollen ”Ett Huddinge för 
alla – inte bara de rikaste.”  
 
En kandidatlista till kommunfullmäktige spikades tisigt under 2018 och 
denna bestod av 21 personer varav 10 var kvinnor. Listan toppades av 
Nujin Alacabek, Niklas Bougt, Sonia Benavente, Olov Hamilton och Britt 
Björneke.  
 
Under valrörelsen bjöds föreningen in till ett antal debatter och 
utfrågningar men ordnade även egna möten och aktiviteter med fokus på 
Flemingsberg, Visättra, Skogås och Trångsund. Föreningen drev även en 
valstuga i Huddinge Centrum som höll öppet de sista sex veckorna av 
valrörelsen.  
 
På valaffischerna under valrörelsen fanns personer med olika bakgrund 
och yrken. Nujin Alacabek, kommunalråd i opposition och boende i 
Visättra, Roger Alis, lärarstudent och boende i Flemingsberg, Sonia 
Benavente, pensionär och boende i Skogås och Niklas Bougt, 
sjuksköterska och boende i Trångsund.  
Valresultatet blev en framgång för Vänsterpartiets del och partiet gick från 
4 mandat till 5 mandat i kommunfullmäktige. Vänsterpartiet var det enda 
partiet i den rödgröna konstallationen som växte i valet. Fördelningen för 
övriga partier såg ut enligt nedan. 
 

 
Parti Mandat före valet Mandat efter valet 
Vänsterpartiet 4 5 

Socialdemokraterna 17 16 

Miljöpartiet 6 3 

Huddingepartiet 1 2 

Drevvikenpartiet 2 3 

Moderaterna 17 15 

Liberalerna 4 4 

Centerpartiet 3 4 

Kristdemokraterna 2 2 

Sverigedemokraterna 5 7 
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Kontakter, samarbeten och utåtriktat 
arbete 
Under året har Vänsterpartiet Huddinges kommunfullmäktigegrupp arbetat 
till stor del med valaktiviteter. Detta innebär en hög grad av utåtriktat 
arbete (se avsnittet Valet 2018). Efter valrörelsen började förhandlingar 
med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om en valteknisk uppgörelse för 
att maximera den rödgröna konstallationens inflytande över politiken i 
kommunen. I de valtekniska förhandlingarna representerades 
Vänsterpartiet av Nujin Alacabek (gruppledare), Niklas Bougt 
(föreningsordförande), Britt Björneke (kommungruppen) och Roger Alis 
(föreningsstyrelsen). Dessa hade bakom sig ett råd bestående av 
ledamöterna i den avgående kommungruppen, föreningsstyrelsen samt 
Arne Tärnblom (valledare), Stefan Langendorf (valsamordnare) och Jonas 
Lundgren (politiska sekreterare). Resultatet av förhandlingen blev gott för 
Vänsterpartiets del och antalet ledamöter i nämnder och styrelser 
utökades. Samtidigt fick vi den 2:e vice ordförandeposten i den nyinrättade 
Bygglovs- och tillsynsnämnden och vice ordförandeposten i 
Funktionshindersrådet.  
 
Förhandlingarna med (S) och (MP) var bitvis hårda vilket gjort att 
relationen till dessa under en övergångsperiod efter valet var tämligen 
svala. Vänsterpartiet har dock öppnat upp för att säkra goda relationer till 
dessa partier även i framtiden då vi har ingått valteknisksamverkan och 
sitter i oppostion tillsammans.  
 
Under året har vi också deltagit i tvärfackliga möten i kommunen där LO-
fack, TCO, Unionen och Vision funnits representerade. Dessa möten har 
skett vid fyra tillfällen. Vid dessa möten har Vänsterpartiet representerats 
av Nujin Alacabek och föreningens politiska sekreterare Jonas Lundgren. 
Under budgetdebatten i juni arrangerade flertalet fackliga organisationer 
en protest mot kommunens nedskärningspolitik. Under protestmötet höll 
Nujin Alacabek ett tal till demonstranterna och en kortversion av 
Vänsterpartiets budgetförslag delades ut till deltagarna.  
Dialoger, möten, besök och 
paneldebatter 
Under året har det utåtriktade arbetet, med anledning av valet i 
september, varit extra prioriterat. Representanter från Vänsterpartiets 
kommungrupp och kandidater till kommunfullmäktige har träffat olika 
intressegrupper och organisationer och deltagit i olika debatter och 
Huddingearrangemang.  
 
En viktig del av arbetet är att förankra sitt arbete bland Huddingeborna. 
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Det har vi bland annat gjort genom att träffa föräldrarna på förskolan 
Korallen i Visättra i samband med att denna tvångsprivatiserades av 
Huddinge kommun. En ambition med denna typ av möten är att vi ska få 
en bättre förankring för vår politik ute i kommundelarna och att denna 
förankring inte bara ska ske i samband med valrörelser.  
 
Med anledning av den kris som uppstod i och med att många ungdomar 
blev hemlösa i Huddinge i samband med sin 18-årsdag på grund av det 
asylsystem som ändrades i och med gymnasielagen tog Vänsterpartiet 
initiativ till möten med civilsamhället i dessa frågor. Vi träffade föreningar 
som #vistårinteut-rörelsen och Frivilliga familjehem i Huddinge. I vårt 
arbete med dessa frågor hjälpte vi organisationerna att få träffa 
beslutsfattare och representanter även från andra partier. 
 
Huddinge kommun har under året också arrangerat ett stort antal möten 
och debatter i samband med valet. Debatterna har skett bland annat på 
kommunens gymnasieskolor. Vänsterpartiet har debatterat på 
Sjödalsgymnasiet, Sågbäcksgymnasiet, Östra gymnasiet och Huddinge 
Gymnasium. Vi har också medverkat i samband med olika områdesdagar 
som En dag för Flemingsberg, Seniordagarna, Huddingedagarna, 
Vårbydagen och Segeltorpsdagen. Ungdomsdialoger har också skett inför 
valet i Skogås, Segeltorp, Flemingsberg, Skogås och Vårby. 
Representanter från kommungruppen har också deltagit i en särkild debatt 
om funktionshindersfrågor. 
 
Under året har även partiföreningen regelmässigt ordnat så kallade röda 
lördagar, bland annat i Flemingsberg och Kungens Kurva. Vid dessa 
tillfällen har representanter från kommungruppen deltagit. Vi har även tagit 
initiativ till ett gemensamt möte med andra partiföreningar i Vänsterpartiet 
gällande byggandet av Tvärförbindelse Södertörn samt arrangerat 
aktiviteter i samband med Internationella kvinnodagen, 8:e mars, bland 
annat i Visättra i samarbete med föreningen Min Syster.  
 
I samband med den tragiska dödsolyckan i Vårby gård tidigt under året 
fanns Vänsterpartiets representanter på plats för att visa vårt deltagande 
och lämna blommor. Vid tillfället pratade representanter även såväl med 
media som med Vårbyborna. Efter detta inleddes ett arbete där 
representanter från partiet plamässigt deltagit i nattvandringsverksamhet i 
området.  
 
En viktig del av det yttre arbetet för kommungruppen är att delta i 
konferenser och möta intresseorganisationer och politiska föreningar som 
på något sätt har med Huddinge eller med Vänsterpartiet att göra. I det 
sammanhanget har vi under året deltagit på möten med bland andra 
Snättringe Fastighetsägarförening, Kvinnors Rätt, Arbetarnas 
Bildningsförbund, Lärarförbundet, Rojavagruppen i Sverige, Dance 
Expose i Masmo, tvärfackliga möten med fackliga organisationer som 
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organiserar anställda i Huddinge kommun och med Sveriges 
Pensionärsförbund. Vi har också vid ett flertal tillfällen deltagit i 
nattvandringsverksamhet i bland annat Masmo och Vårby.  
 
I egenskap av politiska reprentanter för Vänsterpartiet har ledamöter i 
kommungruppen deltagit i val- och medborgardialoger i bland annat 
Skogås, Flemingsberg och Vårby och i demokratidagarna. Vi har också 
haft representanter på prisutdelningarna av Instagrampriset, Huddinge 
kommuns demokratipris och talangjakterna för unga i Skogås och Heron 
City. 

 
Media, synlighet och sociala medier 
Under året har ett flertal debattartiklar publicerats i lokalpressen samtidigt 
som partiet vid ett stort antal tillfällen fått ge sin syn på politiska frågor i 
intervjuer och i form av enkäter från lokalmedia. 
 
En viktig aspekt av arbetet under året har också varit att arbeta med 
sociala medier och uppvärdera att fylla partiföreningens hemsida med 
relevant kommunpolitiskt materia. I sociala medier använder sig partiet av 
Facebook, Twitter och Instagram. Den prioriterade kanalen gällande 
sociala medier har under 2018 varit Facebook. I skrivandets stund (den 21 
januari 2019) har Vänsterpartiet Huddinge 1399 personer som gillar vår 
sida på Facebook. Twitterkontot har inte använts aktivt men har idag 174 
följare. Föreningens nystartade konto på Instagram har just nu 200 följare. 
Under framförallt valrörelsen har antalet personer som gillar föreningens 
sida på Facebook ökat markant. Från kansliet i kommunhuset drivs även 
en Facebooksida för Nujin Alacabek där man kan följa tankar om politiken 
och livet som oppositionspolitiker i Huddinge. Denna sida har just nu 315 
personer som följer den.   
 
Rapporter från nämnder 
Under verksamhetsåret har representationen på ledamöter i nämnder och 
styrelser ändrats på grund av flyttningar och i och med valet. 
Vänsterpartiet har fått större representation. De som ansvarar för 
rapporten från nämnden eller styrelsen nedan är den som har 
representerat Vänsterpartiet i nämnden under merparten av 
verksamhetsåret. Efter valet har också en omorganisering skett där 
Brottsförebyggande rådet och Demokratiberedningen har lagts ner och 
ersatts av Trygghets- och delaktighetsberedningen. Likaså har 
tillsynsnämnden och natur- och byggnadsnämnden slagits ihop till 
Bygglovs- och tillsynsnämnden. Gymnasienämndens ansvar har också 
utökats och nämnden heter nu Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.  
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Brottsförebyggande rådet 
Laila Leymann (avgick under året på grund av flytt från kommunen) 

Brottsförebyggande rådet från januari  t.o.m juni 2018 
Jag slutade pga flytt till annan kommun. 
Det har varit 2-3 möten per termin. Tjänstemän från kommunen har 
deltagit på några möten och talat om sina verksamheter avseende framför 
allt trygghet. Några besök har gjorts till verksamheter i kommundelarna 
under åren. Det har under senaste tiden diskuterats huruvida politiker 
skulle delta – när det handlat om att att verka för förbättringar i 
kommundelarna. Polisen har alltid varit närvarande vid våra möten och 
givit aktuell information 
Det har varit en del information och diskussioner men jag har aldrig sett att 
synpunkter från politiker har protokollförts.  
 
 
Demokratiberedningen 
Nujin Alacabek 
 
Efter valet 2018 beslutades att demokratiberedningen skulle läggas ner 
och ersättas med en trygghets- och delaktighetsberedning. I den tidigare 
demokratiberedningen har Nujin Alacabek ingått i presidiet som 2:e vice 
ordförande och Aysegül Balci har varit ersättare i beredningen för 
Vänsterpartiet. Under året har Vänsterpartiet drivit på för att de av våra 
motioner som demokratiberedningen varit remissinstans till ska vinna 
beredningens gillande. Många av våra motioner har fått 
demokratiberedningen som remissinstans och i många fall har 
beredningen yttrat sig positivt om våra motioner. Vänsterpartiet har också 
drivit på för att demokratiberedningens roll ska stärkas som remissinstans 
och att beredningen ska få ett större reellt ansvar. Indirekt kan man se det 
som att den nya trygghets- och delaktighetsberedningen är ett sätt att se 
till att det blir så. Samtidigt riskerar de frågor som Vänsterpartiet drivit i 
demokratiberedningen, om fördjupad medborgardialog, delaktighet och 
inkludering, att hamna i skym undan i den nya beredningen eftersom 
denna har ett större ansvarsområde. Vi har drivit på för att 
demokratiberedningen ska ta ett ökat ansvar för att öka valdeltagandet i 
Huddinge inför valet 2018. En handlingsplan togs fram i enlighet med 
motion från Vänsterpartiet men inga medel avsattes vilket gjorde att 
satsningen inte ledde till några märkbara effekter i form av ökat 
valdeltagande. 
 
Under året fick Vänsterpartiet också in i demokratiberedningens 
verksamhetsplan att en heldagskurs skulle anordnas om hedersrelaterat 
våld- och förtryck. En sådan temadag annordnades under våren på 
Växthuset i centrala Huddinge med bland andra Dilek Baladiz från Origo 
som föreläsare. Demokratiberedningen ansvarar även för utdelningen av 
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diverse priser och utmärkelser, bland andra Instagramtävlingen och 
Demokratipriset. Vid prisutdelningarna har Nujin Alacabek närvarat i 
egenskap av andre viceordförande i beredningen. 
 
Förskolenämnden 
Konrad Hyltén  
 
Under 2018 hade förskolenämnden åtta sammanträden. Jag deltog på 6 
av dessa. 
Jag har suttit som ersättare i alla dessa sammanträden och inte haft 
rösträtt. 
Det har varit en borglig majoritet i nämnden under denna period och 
besluten har alltid gått åt deras håll. Jag har ändå envist argumenterat för 
en mer solidarisk vänsterpolitik och deltagit i debatterna kring besluten. 
Jag har begärt ordet i många av frågorna och har även skickat in 
suppleantyttrande till besluten. 
 
Totalt har jag skrivit två egna suppleantyttranden och varit med på fem 
stycken tillsammans med S och MP. 
 
Vi har haft ett samarbete innan nämnden med förmöten tillsammans med 
just S och MP. 
 
Jag har även deltagit i många av arbetsutskottens möten inför nämnden. 
Just AU har jag dessvärre missat lite oftare av personliga skäl men har 
försökt vara så aktiv som möjligt. 
 
Grundskolenämnden 
Sonia Benavente 
 
Rapport saknas. 
 
Gymnasienämnden 
Roger Alis 
 
I år har varit första året då jag suttit för ett helt kalenderår i nämnden för 
Vänsterpartiets räkning. Året började lite som 2017 slutade, jag försökte 
fortfarande lära mig lite om vad nämnduppdraget gick ut på, men kände 
samtidigt att jag lärt mig tillräckligt under den korta perioden i under slutet 
av 2017 då jag lite hastigt fick äran att representera Vänsterpartiet för 
första gången. 
 
Som bekant så har vi haft en ersättarplats i nämnden, vilket gör att jag inte 
har kunnat delta i beslut, däremot så har jag haft ordinarie plats i 
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arbetsutskottet. 
 
Under 2018 har mycket kretsat runt den nya gymnasieskolan i 
Flemingsberg, Widerströmska Gymnasiet, döpt efter Sveriges första 
kvinnliga läkare. Ett annat stort fokus har varit att vi i det rödgröna 
samarbetet försökt se till att nämnden bör göra vad den kan för att de ca 
80 elever som kommit hit som ensamkommande och går i våra 
gymnasieskolor bör ges hjälp för att hitta en bostad. Dessa elever har 
periodvis varit utan boende. Tyvärr så höll borgarna inte med oss i detta. 
 
Ett återkommande ansvarsområde är feriepraktiken under sommaren. Det 
arbetet har funkat väldigt bra då alla som ansökte om feriepraktik fick 
möjlighet till det. 
 
2018 är även det året då gymnasienämnden lägger ner och nytt blir istället 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN). För vänsterpartiets del 
innebär det dessutom att vi, med vår fina valresultat, nu kommer ha två 
representanter i den nya nämnden, vilket kommer innebära att vi kan gå i 
hårdare opposition framöver. 
 
 
Huddinges råd för funktionshindersfrågor 
Ulla Olsson Engström 
 
Rådet sammanträder som regel 4 gånger årligen men 2018 blev det 5 
gånger. Under ordinarie möten får vi information från kommunens 
förvaltningar i de frågor som planeras eller är pågående vid mötestillfället.  
 
Rådet är också en remissinstans för de frågor som rör 
funktionshinderområdet. Första mötet vi kallades till var den 24 januari 
2018 för att avge ett remissvar på aktualiseringsprövningen av 
översiktsplanen för 2030.  
 
 
Huge Bostäder 
Britt Björneke 
 
Under året har ett beslut tagits om försäljning av hyresrätter till en nybildad 
bostadsrättsförening, Banjon i Trångsund, med 82 lägenheter. 
Övergången skedde i januari 2019. Jag reserverade mig tillsammans med 
S och MP. Vi har tillsammans reserverat oss mot beslut om att låta VD 
fatta beslut om försäljning till bostadsrättsföreningar. Vi har även lämnat 
protokollsanteckning om de planerade hyrorna i nybyggnation i Trångsund 
som vi menar måste hålla sig på en rimlig nivå. 
 

11 
 



12 
 

Hela styrelsen har sagt nej till överlåtelser av en fastighet i Huddinge C. 
För övrigt görs det nu en hel del stambyten och renoveringar av 
bostadsbeståndet och det finns planer för detta. Många hyresgäster är 
oroliga och har synpunkter på renoveringar och evakueringar som vi tagit 
upp i styrelsen.  
 
Förseningar har skett av nybyggnadsprojekt. Det är tydligt att ledningen 
för bolaget är orolig över det skuldtak som kommunen satt för koncernen. 
Dessutom ställs stränga krav på bolaget från kommunens sida som 
innebär fördyringar av projekten. Under 2019 kommer ungdomsbostäder 
över 35 år vara klara i Trångsund. 2020 blir ett nytt hyreshus med 62 
lägenheter klara i Trångsund och 2023 blir det 120 hyresbostäder och 80 
hyreslägenheter klara i Flemingsberg. 
 
Positivt är att Huge nu är medlem i SABO och Huge har begärt att få 
bygga ett kombohus med hjälp av SABO s ramavtal som gör det billigare 
att bygga och man kommer även att använda sig av det statliga 
investeringsstödet. Man planerar att göra det i Visättra. 
 
Jag har tagit upp frågor från medlemmar och andra i styrelsen, bl.a. om 
ekonomiprövning vid hyra och byte av lägenhet, ansvar för trygghet i 
Flemingsberg, vakthållning som krav för valstuga i Flemingsberg och 
korttidshyresavtal. 
 
 
Huge Samhällsfastigheter 
Nujin Alacabek 
 
Jag har suttit i Huge Samhällsfastigheter sedan styrelsen blev till i januari 
2018 efter en fission av Huge AB som delades upp i två bolag, Huddinge 
Samhällsfastigheter med fokus på verksamhetslokaler och Huge Bostäder 
som har hand om bostäderna och de kommersiella lokalerna. I slutet av 
mars hade vi en utbilningsdag som var givande. Mycket av informationen 
är ofta tekniskt men vi går också igenom eknomin och nya prjekt som 
bolaget fått i uppdrag av kommunen att bygga. I huvudsak handlar det om 
att planera för och bygga verksamhetslokaler som är kostnadseffektiva, är 
energisnåla och ofta tenderar att vara större vad avser förskolor och 
skolor. Detta för att möta upp det akuta behov av platser som finns och de 
framtida utmaningar vi har. 
 

Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor 
Kurt Karlsson, har flyttat. 
 
Inga möten har hållits under 2018. 

12 
 



13 
 

 
Kommunrevisionen 
Gertie Lux 
 
Kommunrevisionen har, som tidigare, bestått av sju revisorer: ordf. (S), 
vice ordf. (M) samt fem ledamöter – (M), (L), (DP), (V) samt (MP), som 
varit utan representation större delen av året. Ordförande Svante Axelsson 
har framställt begäran om utökning av antal revisorer till 
Kommunstyrelsen. Än har inget svar inkommit. 
 
Den professionella revisionen har skötts av revisionsbyrån KPMG. Utfallet 
av granskningarna har skiftat, beroende på person. Granskningarna blir 
tyvärr ofta rätt ytliga; de grundar sig på dokumentation och samtal med 
tjänstemän, ofta i chefs – eller underchefsposition och kan vara svåra att 
ifrågasätta bla. när det gäller äldre dokumentation. Uppföljningar sker, 
men då ofta efter en rätt lång tid, kanske några år. 
När det gäller nämndbevakning har jag, tillsammans med ytterligare en 
revisor, haft det granskande ansvaret för Äldreomsorgsnämnden och 
Förskolenämnden. Uppföljningen sker främst genom dialogmöten med 
nämndpresidierna samt genom protokollsläsning. Dialogmöten sker 
normalt en gång på våren och en gång på hösten, men under hösten -18 
ställdes de in på grund av valet. 
 
Under hösten påbörjades en granskning av Klockarvägens förmodade 
brister i brandsäkerhet och kontroll. Den granskningen fortsätter nu under 
våren. 
 
Det finns misstankar om korruption i kommunen; jag har tagit upp frågan 
men fått svaret, att det är polisens uppgift att utreda. 
Jag tänker närmast föreslå granskning av arbetsmiljön för socialarbetare 
och lärare. 
 
 
Kommunstyrelsen/KSAU 
Nujin Alacabek 
 
I Kommunstyrelsen är jag ledamot och Britt Björneke har varit ersättare 
fram till efter valet, då vi förhandlade till oss en till plats i KS och Niklas 
Bougt kom in som in som en andre ersättare. I Kommunstyrelsen  hamnar 
alla ärenden innan de går vidare till Kommunfullmäktige där vi kan ta 
debatterna om dom, men ansvarar också för att belsuten genomförs.  
 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter samt är kommunens 
personalorgan, löne- och pensionsmyndighet. Det är dock i KSAU som 
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personalärenden och ärenden som det är sekretess på tas upp. Det har 
hittils bara rört sog om ärenden som hanlar om upphandling, där vi 
gemensat med S och MP lämnar in en protokollsanteckning för att 
markera för kollektivavtal gångplan, Kommunstyrelsen svarar också för 
köp och försäljning av mark, det vill säga exploateringsverksamhet, och 
översiktsplanering, näringslivsfrågor, turism samt information och 
marknadsföring av kommunen. Vi har under året lagt både egna förslag 
(23) och gemensamma och det gäller även protokollsanteckningar (60). 
Veckan innan sammanträdet brukar vi i korridoren stämma va med 
varandra för att se om något av partierna ska agera i något ärende eller 
har uppmärksammat något som de andra inte noterat etc. Dessförrinan 
har vi haft vår kommungruppsmöten där vi också har diskuterat igenom för 
oss intressanta ärenden. Stora diskussionsärenden har varit 
Tvärförbindelse Södertörn, ”Stockholm South Bussines District”  
utvecklingen i Flemingsbergdalen, utvecklingen av Vårby, 
Lokalförsörjningsplan, Cykel och Trafikplan, paketering och ansökan om 
att få bli ett Holdingbolag från Huge, omorganisationen av nämnder, 
rivning av äldre skolor cog förskolor samt planering av nya skolkomplex, 
verksamhetsplaner, delårsrapporter, mål och budget, trygghetplanen, 
miljöprogram m.m 
 
 
 
Kommunens valberedning 
Nujin Alacabek 
 
Valberedningen har sammanträtt sammanslagt ett par gånger per år, då vi 
tar del av nomineringar inför fullmäktige. I beredningen har inget 
anmärkningsvärt skett under året. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Jonatan Spejare, har flyttat. 
 
Jag har representerat Vänsterpartiet som suppleant  i Kultur- och 
fritidsnämnden fram till sommaren 2018, då jag flyttade från kommunen. 
Jag deltog vid de fem sammanträden som nämnden hade under årets 
första halva, och deltog även som suppleant på nämndens arbetsutskotts 
möten. 
 
Detta var en relativt lugn period i nämnden, med mycket rapporter från 
verksamheten, och inte särskilt många anmärkningsvärda beslut. 
Den borgliga majoriteten drev under 2017 igenom att ta bort den s.k. 
nolltaxan för föreningar, vilket innebär att vuxenföreningar nu måste betala 
för att nyttja kommunens lokaler. Detta var något Vänsterpartiet starkt 
motsatte sig. Under 2018 har det i nämnden kommit följdbeslut kopplade 
till detta införande av taxa. Vänsterpartiet har då på nytt påtalat vår kritik 
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mot taxan. 
 
Den 19 april deltog jag på en debatt arrangerad av Huddinge konstklubbs 
vänner och Kulturhusföreningen, med utgångpunkt ifrån nyheten att 
Huddinge hamnar på 23:e plats av 25 kommuner i Stockholms län när det 
gäller anslag till kulturverksamhet. Under debatten framkom mycket kritik 
från närvarande föreningsrepresentanter mot den borgerliga kulturpolitik 
som förs i kommunen. 
 
Tidigare år har jag deltagit i den arbetsgrupp som som föreslår mottagare 
av Huddinges kulturstipendiat. Detta hanns tyvärr inte med i år, då jag 
hunnit sluta innan arbetet med det startade. 
 
På samnmanträden i november och december representerades 
Vänsterpartiet i nämnden av Roger Alis. 
 
 
Miljöberedningen 
Millaray Rubilar, har flyttat. 
 
Rapport saknas. 
 
Naturbyggnadsnämnden 
Britt Björneke 
 
Nämnden har fattat beslut i ärenden om bygglov, vissa detaljplaner, 
marklov, namnsättningar av gator, vägar, torg och kvarter samt gatudrift, 
jordbruksmark och naturreservat och naturvårdsområden. Många frågor är 
myndighetsutövning och således inte direkt politiska. Nämnden upphör i 
dess nuvarande form den 1 januari 2019. 
 
Samarbetet inom oppositionen i det rödgröna lägret har fungerat bra med 
gemensamma förmöten. Vi har ofta skrivit ihop oss i olika frågor antingen 
på initiativ av mig, MP eller S. 
 
I bygglovsfrågor har Attefallsreglerna varit uppe till diskussion och där har 
vi i många fall enats med de borgerliga partierna och gått emot 
tjänstemännens förslag. Det är uppenbart att särskilt en exploatör i 
Högmora använt Attefallsreglerna för att efter det bygglov beviljats ändra 
enbostadshusen till flera lägenheter och sedan bilda bostadsrätter. 
Grannarna är mycket upprörda på grund av ökad trafik, hård exploatering 
och ökade köer till barnomsorg samt svårigheter att få skolplacering i 
området. I viss mån har vi sedan fått rätt när exploatören har klagat till 
domstol över beslutet eftersom det framstått som självklart att man redan 
från början avsett flera bostäder. Så har man i ritningen flera kök och 
tvättstugor. I andra fall har exploatören fått rätt i domstol och då måste vi 
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anpassa oss till det. Här behövs lagändringar. Bort med Attefallsreglerna 
eller gör om dem! 
 
Frågan om bygglov för flerbostadshus i gamla villaområden har väckt 
uppmärksamhet. Min ståndpunkt har varit att det är bra att vi får in en 
blandad bebyggelse. Dock måste de nya husen harmoniera med miljön i 
övrigt. Vi behöver bevara de få kulturområden vi har i kommunen. 
 
Jag har reagerat i två namnsättningsärenden och fått S och MP med mig. 
Det gällde bl.a. borgarnas genomdrivande av att döpa ett torg i Kungens 
Kurva till Gustav den V torg på grund av att hans chaufför med honom 
som passagerare körde i diket där. Gustav V var en kung som var 
tyskvänlig och motsatte sig allmän rösträtt. Jag ansåg inte att vi ska 
namnsätta en offentlig plats efter honom. Vidare motsatte vi oss att nya 
gator i Flemingsberg ska namnsättas efter akademierna och 
läkarvetenskapen. I likhet med Kulturförvaltningen föreslog vi att namnen 
på gatorna ska ha historisk förankring i området och inte vara svåra att 
förstå och uttala. Vi fick inte gehör för detta. 
 
I ärenden om gatudrift har jag under vinterperioden åtskilliga gånger tagit 
upp frågan att se till att entreprenörerna arbetar efter våra riktlinjer med 
jämställd snöröjning. Tyvärr med skiftande framgång! Vi har nu fått fram 
planer för nya asfaltbeläggningar av dåliga gator och vägar där vi varit 
eniga om att man betar av område för område. Vi har poängterat att det är 
viktigt att gång och cykelvägar prioriteras. Jag har även flera gånger tagit 
upp vikten av att man ser till att byggherrarna uppfyller sin skyldighet att 
se till att det finns trafiksäkra gång och cykelvägar där det byggs och 
många tunga fordon rör sig. 
 
I detaljplaneärenden med skolor och förskolor har vi från oppositionen 
fortsatt framhålla vikten av tillräckligt stora förskole- och skolgårdar. 
 
 
Rådet för fysisk planering 
Britt Björneke 
 
Rådet har haft till uppgift att planera, genomföra, utföra och utvärdera 
medborgadialoger och rådslag i den fysiska planeringen. Vi har beslutat 
om vilka projekt som ska prioriteras i medborgardialogen. Ambitionen har 
varit hög men förvaltningen har inte orkat genomföra allt. Flemingsberg 
har haft medborgardialoger och härnäst står Vårby Gård på tur. Vi har 
även tagit beslut om vilka fem byggprojekt som nomineras till Huddinge 
byggnadspris under det senaste året. Sedan får allmänheten rösta om 
vilken byggnad som ska bli vinnare. År 2018 blev det Glömsta skolan. 
Rådet för fysisk planering läggs nu ner. 
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Samhällsbyggnadsutskottet 
Britt Björneke 
 
SBU är ett utskott under KS och de flesta ärendena avser beredning till 
KS. Andra frågor avser beslut om att inleda olika bostadsprojekt och då 
har vi möjligheter att skicka med synpunkter som bör beaktas i 
planeringen. Jag har lämnat synpunkter på barnperspektiv, feministisk 
stadsplanering, kulturaspekter och konsekvenser med ökad trafik i olika 
projekt. 
 
Socialnämnden 
Arne Tärnblom och Niklas Bougt 
 
Vi som har varit vänsterpartiet Huddinges representanter i socialnämnden 
har varit Arne Tärnblom som ordinarie och Niklas Bougt som 
ersättare.  Arne Tärnblom valdes till ordinarie, och ersatte då Elisabeth 
Ulin Karlsson. Vi har fokuserat vårat arbete på. I socialnämnden har vi 
arbetat i opposition tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 
Vi har haft ett bra samarbete även om vi i Vänsterpartiet har drivit en 
tydligare arbetarpolitik än Socialdemokraterna och varit initiativtagande i 
de frågor som rör arbetsrätt. I samtliga upphandlingar har vi poängterat 
och lyft de arbetsrättsliga kraven som har behövt stärkas. Vid ett tillfälle 
har vi till och med fått den moderatledda koalitionen att vända och 
acceptera stärkta arbetsrättsliga krav. 
 
Vi har även drivit  frågan om att kommunen ska ta ett större och tydligare 
ansvar när det kommer till ensamkommande barn som finns i kommunen. 
Det är tyvärr en grupp som far illa då de antingen fyller 18 år eller blir 
ålderuppskrivna till 18 år. Vi har kontinuerligt krävt uppföljning och 
redovisning av de ensamkommande barnens mående och utsatthet samt 
stöttat ett antal förslag för att förbättra deras villkor.  
 
Den ekonomiska delen av nämnden har som vanligt varit 
underbudgeterad. Något vi har lyft och poängterat under hela året. De 
mest utsatta av nämndens ansvarsområden är funktionshinderområdet 
samt vård och behandling. Ännu ett år har gått där den moderatledda 
minoritetskoalitionen prioriterar bort de mest utsatta i samhället.  

 
 
Tillsynsnämnden 
Millaray Rubilar, har flyttat. 
 
Rapport saknas. 
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Äldreomsorgsnämnden 
Lasse Alm 
 
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. 
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 ett 
antal 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. servihusen har under åren avgjorts genom att lägenheterna 
omvandlas till lägenheter för äldre. Detta innebär att de boende har rätt att 
bo kvar och hyra lägenheterna av Huge. De som behöver hemtjänst får 
det genom att ansöka hos biståndsenheten. Den som vill eller behöver 
mer stöd får göra ansökan om äldreboende.  
 
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 
pro ant 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. 
Kommunen måste köpa platser både för korttidsplatser och särskilt 
boende för stora pengar. De röd/gröna har även skrivit om detta. 
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För att kunna genomdriva och förbättra för de äldre är kravet att 
skattepengar som satsas ska gå till de äldre och inte till privata vinster. 
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