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Introduktion
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Det är utifrån
dessa värderingar vi engagerar oss i en strävan för rättvis fördelning, jämställdhet, ren
miljö och luft.
I budgetförslaget vi lade under 2008 ville vi införa nolltolerans mot barnfattigdomen.
Utifrån detta ville vi bland annat göra förskolan avgiftsfri för familjer med låg inkomst och
ge större möjligeter till en god fritid för kommunens ungdomar. Vi ville också satsa mer
på äldreomsorgen, genomföra rejäla miljösatsningar, slå vakt om den offentliga
välfärden och satsa på att göra kommunen till Umeås bästa arbetsgivare.
Nedan följer en redovisning av de motioner, interpellationer och enkla frågor som vi ställt
till kommunfullmäktige under året, samt en kortfattad redogörelse över vårt arbete i
respektive nämnd och utskott.

Motioner, interpellationer och enkla frågor
Motioner
•

Trygga arbetsvillkoren i framtiden.
framtiden. Vänsterpartiet ville att kommunens
skolungdomar skulle få en introduktion till arbetslivet med utbildning i
arbetsmiljölagstiftning och fackliga rättigheter. Andemeningen i motionen bifölls
2008, nu ska eleverna i de kommunala skolorna få en introduktion till arbetslivet.

•

Bättre belysning i Umeå kommun
kommun.
ommun. Vänsterpartiet ville att kommunen skulle
inventera all belysning ur trygghets- och miljöperspektiv. Motionen röstades ner i
sin helhet, trots att arbetet nu pågår.

•

Helhetsgrepp för att lösa luftproblematiken.
luftproblematiken. Vänsterpartiet ville att kommunen
skulle ta ett samlat grepp för att lösa Umeås luftproblem, istället för att vidta ett
fåtal mindre åtgärder. Vårt förslag innehöll bland annat satsningar på
kollektivtrafik, minskad biltrafik samt ett utbyggt cykel- och gångvägnät.
Motionen röstades dessvärre ner.

Interpellationer
Interpellationer
•
•
•
•
•
•

Umeå kan få lika nära till ett kärnkraftverk som till Skellefteå.
Vad får de äldre mindre av när det sparas på äldreomsorgen?
Hur har det farliga avfallet hanterats från marksaneringen på Öbacka strand?
Om behoven av mindre biltrafik och återskapande av goda boendemiljöer på
västra Ersboda.
Skolhälsovården, hur är tillgången på sjuksköterskor och kuratorer i vår
kommunala skola jämfört med i friskolorna?
Är det inte dags att även stadshuset börjar källsortera sitt avfall?

•

Hur ska Umeå klara klimatmålen och åtagandena om en hållbar stadsutveckling?

Enkla frågor
•
•
•

Nedskärningar inom omsorgen?
Workshop avseende Nydalasjön och fritidsområdet runt sjön.
Docenten 2 och Tandens förskola.

Arbetet i nämnder och utskott
Byggnadsnämnden
Vänsterpartiets vill att kommunens planläggningsarbete utgår konsekvent från målet att
skapa blandade upplåtelseformer i bostadsområdena, i syfte att främja en bättre social
och ekonomisk integration. Vi vill att kommunen stadsplanerar utifrån ett
jämställdhetsperspektiv och arbetar för levande stadsdelar, bland annat genom ökad
tillgången till butiker, arbetsplatser och kommunal service.
Vi har tillsammans med andra i byggnadsnämnden arbetat för att öka kunskapen kring
tekniker för energisnåla hus och att denna teknik börjar användas vid husbyggande i
Umeå. Detta som ett sätt att få ner energianvändningen i samhället och skapa ett mer
miljöanpassat samhälle långsiktigt.
Nedan återges några av de frågor som diskuterats i byggnadsnämnden under året.

Nydala
Nydala hann aldrig komma upp bordet ordentligt innan vi fick stopp på planerna om
exploatering. Toppen i Socialdemokraterna hade tänkt sig alltifrån golfbana till
bostadsområde i attraktivt läge öster om Nydala. Samarbete med starka krafter inom
socialdemokratin stoppade det hela. Vänsterpartiet vill bevara och utveckla
Nydalaområdet som rekreationsområde.

Parkeringsgarage
Parkeringsg arage
Parkeringsgarage under Rådhusesplanaden. Inget färdigt förslag finns ännu, men
ärendet är på god väg. Vi har ställt oss negativa till planerna.

Ön
Vänsterpartiet bidrog till att den översiktliga planeringen för byggandet på Ön innehöll
tydliga riktlinjer om energisnåla hus och minimalt med biltrafik. Vi ser ett bebyggande av
Ön som en bra förtätning av staden. Med gång- och cykelbroar in till centrum och även
mot sjukhusområdet hamnar Ön i stadens kärna. Förtätning minskar bilbehovet och gör
även kollektivtrafiken ekonomisk bärbar.

Förtätning Väst på Stan
Vänsterpartiet är positivt till en förtätning av staden, men det förslag till förtätning av
kvarteret Plåtslagaren som presenterats bedömer vi som helt olämplig. Stadsdelen är
känslig i flera avseenden och de förslagna byggnaderna skulle komma att utgöra ett
dominerande främmande inslag i miljön.

Strömpilen
Vi har ställt oss negativa till planerna på den omfattande utbyggnaden av
handelsområdet Strömpilen som planeras. För det första anser Vänsterpartiet att
Klockarbäckens handelsområde i första hand bör färdigställas, för att senare utvärdera
om Umeå tål ytterligare kraftiga utbyggnader av handelsområden. För det andra finns det
i kommunens handelspolicy skrivningar som tydligt säger att de yttre handelsområdena
inte ska utvecklas så att de utgör en konkurrent med centrala staden, vilket den
planerade utbyggnaden kommer att vara.

Badhus
Ärendet kommer så småningom att hamna på byggnadsnämndens bord. I dagsläget är
det tänkt att badhuset ska byggas där Gjallarhornet och en grusplan finns idag.
Vänsterpartiet har valt att inte stödja detta förslag.

Kåddis
Vi ställde oss negativa till planerna att bygga energisnåla hus på mark som undantagits
för exploatering. Det handlar om känsliga miljöer av riksintressekaraktär. Byggandet
motiveras med vikten av att få fart på byggandet av passivhus.

Konstnärligt Campus
Konsthögskolan ska byggas ut. Ett antal hus planeras längs älven från befintliga
byggnader upp till Kyrkbron. Vänsterpartiet är i huvudsak positivt till planerna, men det
finns några kontroversiella saker att ta ställning till. Christer Olsson som ingår som
finansiär i projektet har via påtryckningar sett till att Strandgatan blir väldigt smal och
trång. Gång- och cykelstråket längs älven får också ta stryk i den delen som är närmast
Kyrkbron.

Ålidhems centrum
När planerna för fler byggnader på Ålidhems centrum togs fram förde vi fram vår åsikt att
området i första hand behöver mer grönytor istället för parkeringsplatser. Vi ansåg att
byggandet av en ny byggnad för Lidl på parkeringen var onödig, eftersom verksamheten
skulle ha rymts i den befintliga centrumbyggnaden eller en sammankopplad utbyggnad.

Hotell
Hotell
Ett nytt hotell planeras på Åhléns tak. Vi har ställt oss försiktigt positiva till projektet. Allt
hänger på utformningen, arkitektur och anpassning till staden i övrigt. Umeå är en
attraktiv konferensstad och behovet av hotellrum är stort.

Fritidsnämnden
Fritidsnämnden

I fritidsnämnden arbetar Vänsterpartiet för att så många av kommunens medborgare som
möjligt ska få en meningsfull fritid. Genom visionsdokumentet Vision 2010 har nämnden
arbetat utifrån bostadsområdet som bas, barn och ungdom, folkhälsa och idrotten som
utvecklingsmotor. Detta arbete ska nu utvärderas i samarbete med Umeå Universitet.
Vänsterpartiet anser att det är viktigt att strategiskt utvärdera projekt som genomförts.
Följande utvecklingsprojekt har varit aktuella under året.

Investeringsplan för friluftslivet
Det gäller Umeleden, Nydalasjön, Sävarån, Hörnån, Strömbäck-Kont, Tavelsjöleden,
Norrbyskär och Holmön, med bland annat tillgänglighetsanpassning och samarbete med
organisationer som i sin verksamhetsidé har friluftsliv som inriktning, till exempel
fiskevårdsområden, friluftsorganisationer, fågelskådare, skoterklubbar, med flera.

Arrangemang
Att genom samarbete med intresserade föreningar och andra parter genomföra två-tre
större arrangemang med syfte att stimulera kommuninvånarna till ökad fysisk aktivitet
och andra folkhälsofrämjande aktiviteter.

Friidrottsarena
Akademiska hus bygger en friidrottsarena ovanför IKSU, efter diskussion med Umeå
Fritid och föreningslivet.

Lokaler
Behovet av lokaler för föreningslivet ska utredas. Ett nytt gymnastikgolv (Tumblinggolv)
upphandlas, i syfte att tillgodose delar av behovet för gymnastiken. Umeå fritid ska ta
över lokalbokningen av skolidrottshallar, andrahandsuthyrningen.

Fritidsgårdar
Utveckling av fritidsgårdarna på Ålidhem och Tomtebo. Trots att Vänsterpartiet kämpade
emot att lägga ner Ålidhemsskolan och Ålidhemsgården gick förslaget igenom. Detta
ställde därmed krav på en förändrad struktur av gårdsverksamheten i området, vilket
resulterade i två gårdar, en vid Sjöfruskolan och en på Kolbäcksskolan.

Umeå Curling
Umeå Curling har fått nya lokaler, där man från politiskt håll utökade antalet banor från
planerade och önskade fyra till sex banor. Vilket Vänsterpartiet var skarpt kritiska till
eftersom curlingen inte hade andra önskemål än fyra banor, och fler banor också
genererar en högre kostnad. Vi motsatte oss även en begäran från Umeå Curling om ett
bidrag om 250 000 kr för introduktions- och marknadsföringsinsatser, eftersom vi inte
ansåg det vara rimligt att våra gemensamma skattemedel ska bekosta marknadsföring av
enskilda föreningar.

FörFör- och grundskolenämnden

Vänsterpartiet vet att alla barn kan lyckas med sin skolgång. Inte genom hårdare piskor
men genom att skolan ser till varje barns individuella förutsättningar och utifrån dessa
ger varje barn uppmuntran och stöd för att lyckas i sin skolgång och sociala utveckling.
Umeås skolor presterar idag bättre än både riksgenomsnittet och jämförelsegruppen
större städer. En nyckel till det är kompetenta lärare som ges rimliga förutsättningar att
göra ett bra jobb, se barnen och deras förutsättningar och behov.

Grundskolan
Det har gått en varselvåg genom grundskolan. Både på grund av att det är färre barn i
grundskoleåldern men också för att Socialdemokraterna och de borgerliga partierna vill
minska lärartätheten. Vi menar att det är viktigt med en hög lärartäthet för att säkerställa
att alla barn även de med sämre förutsättningar lyckas i skolan. Därför har vi i vår
alternativa budget till Umeå kommun avsatt pengar för att bibehålla en högre
personaltäthet och också möjliggöra en bra och ansvarsfull omställning vid
generationsskiftet som inom de närmaste åren sker i våra skolor. Samtidigt som vi satsar
extra resurser för barn i behov av särskilt stöd där skolorna tydligt har signalerat att
behoven inte täcks av nuvarande ekonomiska förutsättningar.
Vidare har Vänsterpartiet drivit frågan om att i samråd med de fristående skolorna i
kommunen utreda huruvida kommunen kan erbjuda även friskolornas elever
skolhälsovård, vilket möjliggörs genom en lägre ersättning per elev till de fria skolorna.
Detta eftersom skolhälsovården är otillfredsställande på flertalet av de fristående
enheterna.
Vi har även tryckt på i frågan om att alla elever ska ges tillgång till och kännedom om
läxläsningshjälp ordnad i egen regi eller genom ideella krafter.

Förskolan
Det föds många barn i vår växande kommun. Samtidigt ser vi att förutsättningen för en
bra förskola som ska vara mer än bara tillsyn är att minska antalet barn i barngrupperna.
För att minska storleken på barngrupperna till 15 barn per grupp krävs det både att
förskolan byggs upp men också att dessa reformer finansieras. Barnen ska inte behöva
lida av sämre förskola bara för ett de fötts i en tid då det fötts många barn i kommunen.
Därför har vi i vår alternativa budget avsatt resurser både för att finansiera det ökande
antalet barn som ska gå i förskolan och också målet om 15 barn per grupp. Vi vill också
att utbyggnaden av förskolorna tydligt prioriteras i investeringsplanens tidplan.
Genomförandet av målet om 15 barn per grupp är ett politiskt ansvar och det krävs bra
politiska beslut
Vänsterpartiet har också drivit frågan om att göra om resursfördelningssystemet för
förskolan. I dag tillämpas ett áprissystem som innebär att förskolorna tilldelas resurser
utifrån hur många barn de har. Det har gjort att det blir lönsamt för förskolorna att ta in
fler barn, vilket motverkar ambitionen att minska antalet barn i barngrupperna. Det finns
ett tydligt samband mellan införandet av áprissystemet och ökande antal barn i
grupperna. Vi vill ha ett resursfördelningssystem som utgår från att det inte ska vara mer
än 15 barn per grupp i genomsnitt och som också ger förskolorna resurser att kunna
bedriva verksamheten på de premisserna.

Arbetskläder
Vänsterpartiet har även arbetat för att anställda inom barnomsorg ska få rätt till
arbetskläder, då arbetet kräver speciella kläder i många väderförhållanden. Det är även
en jämställdhetsfråga då detta är ett kvinnodominerat yrke. Då behoven av arbetskläder
finns i samma omfattning i mansdominerande yrken har det varit en självklarhet att
kommunen har tillhandahållit dessa.

Mar
Marxtaxa
Vänsterpartiet har under året fortsatt driva frågan om att införa gratis barnomsorg till de
allra fattigaste hushållen. Nu när vi ser att barnfattigdomen är på väg att öka behövs en
sådan reform än mer. Kommunen måste göra de som ligger i vår makt för att ekonomiskt
hjälpa de som har det mest knapert. Marxtaxa skulle vara en led i detta arbete.

Gymnasienämnden
De viktigaste frågorna i nämnden under året har varit ombyggnation av Dragonskolan,
fristående skolor och säkerställande av basverksamheten för kommunens
arbetsmarknadsinsatser för åldersgruppen 18 till 24 år.
Vänsterpartiet har drivit följande frågor i nämnden under året:

Friskolor
Vi har reagerat mot de höga ersättningarna till de allt fler fristående skolorna i vår
kommun. Tyvärr medger nuvarande regelverk knappast några inskränkningar i bidragen
till friskolorna utan frågan måste drivas på lång sikt. Minskat elevantal ökar de
kommunala programkostnaderna som i sin tur ligger till grund för ersättningarna till
privatskolorna.
På grund av friskolorna tvingas kommunen underhålla en kostsam lokalbuffert eftersom
den är skyldig att ta emot alla som söker och kan tänkas söka till gymnasieskolan. Det
som kan göras är att öka konkurrenskraften hos den kommunala gymnasieutbildningen.
Vänsterpartiet vill dessutom att ansökningar om etablering av nya friskolor måste
behandlas med största restriktivitet av nämnden.

Elevhälsan
Vänsterpartiet vill att elevhälsan ska utvecklas så att nödvändiga resurser för elever med
särskilda behov görs tillgängliga. Gymnasiesärskolan och Särvux är utbildningar som
vänder sig till en svag och utsatt grupp och måste garanteras adekvata resurser.

Kunskaper om fack och arbetsmarknad
arb etsmarknad
På initiativ från oss har kommunen beslutat att eleverna i gymnasieskolorna få
grundläggande kunskaper om den fackliga rörelsen och dess roll i samhället.

Behörighet för högskolestudier
Samtliga yrkesinriktade gymnasieutbildningar måste säkerställa allmän behörighet för
högskolestudier.

Kulturnämnden
Arbetet med Kulturhuvudstad 2014 har resulterat i att Umeå står tillsammans med Lund
som huvudaspiranter till utnämningen. I oktober 2009 kommer det slutgiltiga beskedet.
Vänsterpartiet stöder ansökan och upplever det som oerhört positivt att kulturen
uppmärksammas i alla nämnder. Det viktigaste resultatet är som vi ser det att den
befintliga kulturen i kommunen stärks och lyfts.
En diskussion förs i kulturnämnden om stadsbibliotekets framtid vad gäller verksamhet
och eventuell flytt. En intern utredning konstaterar att lokalerna kommer att bli för små i
en snar framtid och i samband med de åter igen uppväckta planerna för ”staden mellan
broarna”, lanseras idén om ett kulturhus dit biblioteket skulle förläggas. Vänsterpartiet
har förhållit sig skeptiskt till detta. Nämnden har heller inte tagit några beslut i den
riktningen, utan avvaktar ett underlag för både verksamhet och lokalisering. I
diskussionen om kulturhus ryms också frågan om Kulturcentrum för barn och unga, som
är i akut behov av nya lokaler.
I januari 2007 stängdes Royal-biografen, vilket har minskat filmutbudet i Umeå med 21
%. Detta tillsammans med att Filmfestivalen inte fick förnyat förtroende gör att
kvalitetsfilmen i Umeå lever under svåra förhållanden. Vänsterpartiet driver frågan att
etablera en kulturbiograf i Royals lokaler, men huvudmannaskapet är ännu osäkert. En
utredning är under arbete och förhoppningsvis kommer Royal öppnas redan under
hösten. Avsikten är att stärka filmkulturen i Umeå på lång sikt, och så småningom
etablera festivalen på nytt.
Nämnden har startat arbetet med ett nytt kulturpolitiskt handlingsprogram, det gamla är
från 1996 och behöver uppdateras. Vänsterpartiet ingår i arbetsgruppen som träffas
regelbundet för att göra detta handlingsprogram.

MiljöMiljö- och hälsoskyddsnämnden
Vänsterpartiet har drivit frågor om allemansrätten och rätten till frisk luft, rent vatten och
frihet från buller. Vi tycker att nämnden borde få möjlighet att yttra sig över Umeå-nära
kärnkraftsplaner i Finland och arbetsplaner för de så kallade vägpaketen.
De frågor som presidiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet, väljer ta upp till
nämnden är ofta remisser på statliga utredningar och yttranden över detaljplaner, samt
mindre miljöfarliga verksamheter som till exempel täkter.
Stor sakkunskap finns på förvaltningen bland tjänstemännen, men deras skrivelser som
hävdar antagna miljömål och gällande miljökvalitetsnormer för luft i offentliga rummet
blir ofta överkörda av en majoritet, oftast Socialdemokraterna och Moderaterna, som
älskar mer byggande för privatbilism och köpcentra.

Socialnämnden
Vänsterpartiets mål med Umeås äldreomsorg är att den ska vara bäst, inte nödvändigtvis
billigast. Vi ser med fasa på kommunens strävan att ständigt pressa sina kostnader för
äldreomsorgen och hur det medför att bara det allra nödvändigaste hinns med på våra
äldreboenden. De största frågorna som diskuterats i socialnämnden under året har varit
besparingar, nedskärningar och så kallade "effektiviseringar", särskilt när det gäller
äldreomsorg och slutenvård för unga.
Vänsterpartiet har arbetat mot besparingarna och nedskärningarna. Vi har dessutom
jobbat för rätten till heltid och protesterat mot alla inslag av att lägga ut verksamhet på
entreprenad. Vi har fått med oss hela nämnden på en målsättning om att kvalitetsarbetet
i huvudsak ska inriktas på verksamheter i egen regi.

Tekniska nämnden
Vänsterpartiet har en ersättarplats i tekniska nämnden. Vi ersätter i första hand
Miljöpartiet när de saknar sin ordinarie ledamot. Ersättarplatsen innebär att vi har insyn,
kan ställa frågor och har yttranderätt och ibland även förslags- och rösträtt då
Miljöpartiet inte har ordinarie ledamot närvarande.
I tekniska nämnden har Vänsterpartiet ifrågasatt ytterligare entreprenaddrift av
fastighets- och parkskötsel. Vi har drivit frågan att vinterväghållningen av gång- och
cykelbanor behöver förbättras och att kommunen behöver göra mer för att öka
tillgängligheten till våra fastigheter.

Holmsunds kommundelsnämnd
kommundelsnämnd
Under våren sades sexton lärare upp (tolv heltidstjänster) på grund av att
kommundelsnämnden ansåg att man hade för många lärare i relation till antalet elever.
Det har funnits planer på att säga upp fler lärare. Vänsterpartiet har drivit frågan att inga
fler lärare ska sägas upp och att kostnaden för detta skulle tas från överskottet. Nu
verkar de övriga partierna gå på vår linje.
Vid varje tillsättande av en ny tjänst på deltid har vi ifrågasatt om personen har tillfrågats
om heltid. Detta utifrån vår ambition att heltidsarbete ska vara en valmöjlighet för
samtliga kommunanställda.

Hörnefors kommundelsnämnd
Vänsterpartiet har drivit på för ökat ungdomsinflytande och möjligheter till en kvalitativ
fritid för barn och ungdomar. Familjcentralen ska från och med hösten 2008 omfatta

föräldrar med barn och ungdomar i åldern 0-16 år. Idag är målgruppen blivande föräldrar,
barn i åldern 0-6 år och deras föräldrar. Gamla och anrika Nordahlsvallen i Hörnefors ska
rustas upp. Kommundelsnämnden beslutade att äldreomsorgen i Hörnefors skulle drivas
i kommunal regi från den 1 september 2008.
Samtliga partier i Hörnefors kommundelsnämnd är kritiska till Vägverkets förstudie över
E4 som gäller delen förbi Hörnefors. Vi vill inte ha några tillfälliga lösningar. Det måste bli
en långsiktig lösning för de tre infarterna från E4 in till samhället. För den norra infarten
bör en planfri korsning vara den enda lösningen.

Sävar kommundelsnämnd
De viktigaste frågorna i Sävar under året har varit skola och äldreomsorg. Nämnden har
lagt mycket tid på byaskolorna i norra byarna.
Vänsterpartiet vill ha kollektiva lösningar för äldreomsorgen. Under början av året var
ekonomisk neddragning på äldreboendet var en stor fråga. Vi motsatte oss
neddragningarna.
Vi föreslog också en mycket mer kritisk hållning i nämndens remissvar angående lagen
om valfrihet i äldreomsorgen.
Vänsterpartiet har ofta fått påtala jämställdhetsaspekterna i olika beslut och dokument.
När vi tar upp dessa frågor uppstår oftast inget motstånd, men är vi inte med så blir de
underordnade eller bortglömda. Det finns exempelvis ingen man med i
kommundelsnämndens grupp för jämställdhet.
Vi har stött förslaget till ungdomsportal på nätet i kommunal regi. Vi har också tagit upp
vissa frågor om arbetsmiljö, till exempel fläktsystem på skolan och hur de ändrade
sjukförsäkringsreglerna slår.
Vänsterpartiet deltar också i kommundelsnämndens folkhälsoråd. Vi har arbetat för
folkhälsoaspekter, kvinnlig historia och kultur. I samband med 1809-året har vi föreslagit
att en staty av arbetarkvinnor reses i Krypedalen, en plats som tidigare användes för att
tvätta kläder.

GlobaliseringsGlobaliserings- och forskningsutskottet
Globaliserings- och forskningsutskottet är ett nyinrättat utskott sedan senaste valet.
Förutom globaliserings och forskningsfrågorna ansvarar utskottet för de strategiska
integrationsfrågorna. Det har tagit en del tid och diskussion för utskottet att definiera sin
roll och gränsdragningen mot andra utskott liksom nämnderna.
Vänsterpartiet har i utskottet framhållit vikten av ett aktivt arbete för att utveckla och
förbättra integrationsarbetet och att vi som kommun ska bemöta och stödja våra nya
invånare på ett sådant sätt att deras fulla potential kan utvecklas. Vi har i en reservation
till en statlig utredning från den borgerliga regeringen förklarat varför vi är motståndare

till att introduktionen av nyanlända flyktingar ska skötas av privata företag, så kallade
”introduktionslotsar”.
I övrigt har vi ofta stött framåtsyftande utvecklingsarbete mellan kommunen, Umeå
universitet och olika fonder. Exempel på detta är utveckling av så kallad tjänstedesign
liksom utveckling av strategiska forskningsområden inom till exempel biomedicin.

Jämställdhetsutskottet
Det är viktigt att all kommunal verksamhet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
Detta gäller inte minst när det kommer till fördelningen av de ekonomiska resurserna.
Det är det enda sättet för att uppfylla målet att kvinnor och män ska ha likvärdig makt att
forma samhället och sina egna liv.
Den jämställdhetsgranskning som gjordes inom kommunen under året visade att
lönesättningen inte är jämställd. Vi kritiserade granskningen för att den i hög omfattning
försökte bortförklara skillnaderna. Utskottet har även yttrat sig över motioner och de
förslag på förändringar vi gjort under året har gått igenom, bland annat när det gäller
belysning och rätt till heltid.

AB Bostaden
De viktigaste frågorna i Bostaden har varit nybyggnationer och omorganisation med
anledning av ny VD och ett flertal personer i ledningsgruppen, samt branden på Ålidhem.
Vänsterpartiet har drivit frågor om styrelsens arbetsformer (demokratisering),
miljöaspekter på byggande samt att Bostaden ska bevara en stor andel lägenheter i
attraktiva lägen för att motverka segregering.

