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Inledning
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk
grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt
och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att
förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet,
ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist
och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen
framtid i frihet och samverkan.
I den här valplattformen lyfter vi fram förslag hur Vänsterpartiet
Haninge vill förbättra våra fem prioriterade lokala frågor för detta val;
miljö- och klimat, skolan, arbetsrätt, vården och bostäder. Jämlikhet,
framtidstro och en hållbar miljö är våra främsta mål. Vill du veta mer
om vår politik så läs på hemsidan. Där kan du läsa om vår nationella
valplattform, landstingets valplattform och vår egen budget. I budgeten hittar du det mesta om vår politik för Haninge beskrivet på ett mer
utförligt sätt. På hemsidan finns en video med valplattformen inläst så
att även personer med synnedsättning kan ta del av den. Där finns också
länkar till vår valinformation på andra språk. Före valet kommer även
intervjuer och filmer med våra lokala kandidater publiceras.

Miljö och klimat
Om vi inte tar miljö- och klimathoten på allvar kan det snart vara för
sent. Global uppvärmning och extremväder är en realitet och vi måste
agera snabbt för att kunna lämna efter oss en jord det går att leva på
till våra barn. I Vänsterpartiets program Politik för en rödgrön omställning kan du läsa om vår samlade miljöpolitik. Vi måste förändra våra
transporter, hur vi bor och vad vi äter för att det ska bli hållbart. Med ny
teknik och politisk vilja kan vi vända utvecklingen.
• Nolltaxa i kollektivtrafiken.
• Kräv att fastighetsägarna tar tag i situationen runt återvinningscentraler och sopstationer.
• Solpaneler på kommunens hus.
• Skydda Högstaskogen och Nordankärrsberget som naturreservat samt
utred möjligheten att skydda Norrbyskogen som naturreservat eller
biotopområde.
• Fler tömningsstationer för småbåtars avloppstankar.
• Utbilda kökspersonal i vegansk och klimatsmart matlagning.
• Värna strandskyddet.
• Bygg ut kollektivtrafiken i Haninge och till grannkommunerna.
• Gång- och cykelvägsnätet ska byggas ut i kommunen för att minska
behovet av bil.
• Utveckla samordnade transporter i kommunen, vilket väsentligt sänker utsläppen.
• Sophantering och återvinning måste samordnas i kommunen på ett
miljövänligt sätt.
• Starta ett kommunalt energibolag, gärna tillsammans med Tyresö, med
solcellsparker.
• Bygg fler infartsparkeringar vid pendeltågsstationerna med lägre
parkeringsavgift för de som åker vidare med pendeltågen.

Bostad är en rättighet,
för alla inte några få
Haninge är fantastiskt på många sätt och om några år förväntas vi bo
100 000 invånare här. I vår kommun finns unik skärgård, orörd natur,
odlingsmarker, tätorter, industriområden och centrum. Det byggs
mycket i Haninge och nya människor och företag vill slå sig ned här.
Men en stor del av Haninges invånare har inte råd att bo i de lägenheter
som byggts på senare år. Därför vill vi att kommunen utökar byggandet
av billiga och klimatsmarta bostäder.
Vi vet att möjligheten att själv skaffa en bostad ger trygghet och Vänsterpartiet anser att bostad är en grundläggande rättighet. Trångboddhet
och människor som stannar i förhållanden de vill bort från blir resultatet av dagens höga hyror. Även boendemiljön är viktig för tryggheten.
Bra belysta gångvägar, vägskador som lagas snabbt och sopor som tas
omhand på rätt sätt ökar trivseln.
• Bygg mer av det som efterfrågas mest – billiga och klimatsmarta
hyreslägenheter. Vänsterpartiet har redan fått igenom att det ska byggas
200 sådana lägenheter varje år. Vi vill öka till 500 per år, därför måste
Haninge Bostäder expandera.
• Bygg kollektivhus – billiga hyresrätter i flerfamiljshus med många
gemensamma utrymmen för hyresgästerna.
• Starta en kommunal bostadsförmedling.
• Bygg flerfamiljshus i trä.
• Sätt upp solpaneler på kommunens fastigheter.
• Bygg tillgängligt och med en trygg utemiljö.
• Bygg allaktivitetshus i Brandbergen.
• Bygg blandat – se till att bygga hyreslägenheter i alla kommundelar och
blanda hyreslägenheter, bostadsrätter och villor.
• Sluta utförsäljningen av hyreslägenheter.
• När nytt centrum och kulturhus byggs i Jordbro ska de som bor där få
vara med och påverka. Kulturhuset måste bli tillräckligt stort och
hyrorna för föreningarna måste hållas nere.

En annan vård är möjlig
12 år med Alliansen är nog – sparka ut landstingshögern
Stockholms Läns Landsting styrs sen 12 år av Alliansen med stöd av
SD. Skandalerna runt Nya Karolinska Sjukhuset har nog ingen missat.
Privatiseringsexemplen har visat sig vara dyra och ge sämre kvalitet, en
nota som skickas till oss skattebetalare. Det behövs ett nytt styre som
stoppar miljardslöseri och istället verkar för en jämlik vård. Idag På
det nationella planet vill vi att de ökade avslagen för sjukpenning och
sjukersättning minskar och att läkarnas intyg ska spela större roll. Vi vill
att nedskärningar inom personlig assistans och övrigt stöd inom LSS
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) stoppas.
• En barnmorska per födande kvinna i aktivt förlossningsarbete.
• Minst en familjecentral per kommun.
• Multisjuka barn ska ha rätt till kontaktsjuksköterska som kan samordna vården.
• Fler ungdomsmottagningar.
• Fler hbtq-certifierade mottagningar.
• Specialisering krävs för personal inom vissa områden som t ex hedersproblematiken.
• Ge landstinget ett samordningsansvar för utveckling av elevhälsovården.
• Större satsning på missbruksvård och social rehabilitering.
• Psykiatrin behöver ökade resurser till socialtjänsten för uppsökande,
samordnande och behandlande verksamhet (bra exempel finns i Karlstad med ”psykiatrihus”).

En skola för alla – inte bara några få
Haninges skolor ska ge alla barn chans att nå så långt de kan utifrån sina
förutsättningar och det behövs mycket mer resurser för att det ska bli möjligt. Barn måste få jämlika chanser i livet oavsett föräldrarnas situation
eller barnets förmågor. Vi vet att de som går ut grundskolan med fullständiga betyg får en bättre start i livet. Det som under årtionden kallats
effektiviseringar inom välfärden har nästan alltid betytt neddragningar
av verksamhet och kvalitet. Vänsterpartiet röstade inte på koalitionens
budget i juni 2018 eftersom vi inte kunde acceptera så stora neddragningar
inom skola, socialförvaltning och äldreomsorg. I vår egen budget fick alla
förvaltningar det de begärt, detta utan att höja skatten. Vi önskar också att
politiken hellre ger skolorna förutsättningar att klara sitt uppdrag än lägger
sig i och detaljstyr vad lärare och rektorer gör. De elever som behöver mer
hjälp att nå sina mål ska få det. Det kan uppnås genom specialpedagoger,
utbildning av övrig personal och genom att skolan görs tillgänglig. Buller
och stora klasser gör att en del elever behöver rum de kan dra sig tillbaka
till för att koncentrera sig. Skolor ska därför byggas så att ljudnivån hålls
nere och med mindre studierum i anslutning till klassrummet. Så långt det
är möjligt ska skolan inkludera elever med olika funktionsnedsättningar, i
vissa fall kan det dock behövas specialklasser eller skolor. Målet är att så
få elever som möjligt går ut skolan med ofullständiga betyg.
• Alla pengar till skolan, inte till riskkapitalister.
• Det ska finnas en grundskola i varje kommundel, bygg en F-9-skola i
Jordbro snarast.
• Läxhjälp på skolan, efter skolan.
• Elevhälsoteam i varje skola.
• Jämställdhetsmiljon till skolorna.
• Ge fortsatt stöd åt Brandbergsskolan, sälj inte ut till privata ägare.
• Laga skolmaten från grunden på skolan, öka andelen vegansk och vegetarisk mat.
• Skolor med barn från olika bakgrunder når bäst resultat, bygg blandade
bostadsformer.
• Fler specialpedagoger för att stötta de med särskilda behov.
• Låt skolan vara avgiftsfri.
• Skolval ska inte vara ett tvång, närmsta skola ska vara bäst.

Ett hållbart arbetsliv, mer tid över
Samtidigt som Sverige aldrig varit så rikt som nu så ökar ojämlikheten och
segregationen även här i Haninge. Det är de rikaste kommundelarna som
är mest segregerade för där är det mindre blandning av klassbakgrund och
mindre etnisk mångfald – där har i princip bara de rika råd att bo. Vänsterpartiet vill minska de ekonomiska klyftorna, de rika blir rikare medan de
med lägre inkomster får kämpa för överlevnad. Samhällen med större jämlikhet är stabilare och från att vara världens mest jämlika land på 80-talet
har vi nu hamnat långt från toppen. Nu arbetar en del heltid men får ändå
inte ekonomin att gå ihop, att kunna spara något förblir bara en dröm.
Vi ser hur otrygga anställningar och dålig arbetsmiljö leder till stress,
olyckor och sjukdom - det är inte konstigt att psykiatriska diagnoser och
utmattningssyndrom nu är de vanligaste orsakerna för sjukskrivning. I årets
valrörelse pratas det mycket om trygghet och ökad upplevd otrygghet. Detta trots att brotten, med några få undantag, minskar. Kriminalitet ska alltid
bekämpas och vi måste komma åt själva grogrunden till varför man blir
kriminell, men vi vet också att otrygghet har många andra orsaker. Rädslan att bli av med jobbet, att inte kunna försörja sig om man blir sjuk, att
konkurrera lönemässigt med arbetare från andra länder skapar otrygghet.
Vi accepterar inte att det var fler arbetare som dog på sina jobb förra året
än som dog på grund av skjutningar, något som sällan nämns då trygghet
debatteras.
• Kräv kollektivavtalsenliga villkor för kommunens upphandlingar – lön,
semester, försäkringar m.m.
• Fast anställning ska vara norm inom kommunen.
• Stapla inte visstidsanställningar på varandra.
• Inför 6 timmars arbetsdag på fler arbetsplatser inom äldreomsorgen och
socialtjänsten.
• Haninge kommun ska sluta använda bemanningsföretag, anställ den personal som behövs.
• Vi kräver huvudentreprenörsansvar vid kommunala upphandling¬ar.
Oseriösa företagare ska inte konkurrera med dåliga villkor.
• Utveckla arbetsmiljöarbetet. Ge personalen inflytande över sitt arbete.
• Värna strejkrätten.

Tre av Vänsterpartiet Haninges kandidater
till kommunfullmäktige. Från vänster: Åsa
Bååth, Samuel Skånberg och Sevim Celepli.

Engagera dig gärna med oss för ett jämlikt Haninge

————————————————————————————

Läs mer på haninge.vansterpartiet.se
Mejl: haninge@vansterpartiet.se
Facebook: Vänsterpartiet Haninge
Twitter: @vhaninge
Instagram: @vhaninge
Mobil Carina Wellton, ordförande: 0739709791
Vill du komma med i vår rörelse för ett jämlikare samhälle? Gå
med i Vänsterpartiet eller hör av dig till oss.

