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Förslag till beslut

Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

1. Utdebiteringen för 2023 för Haninge kommun fastställs till 19:68, d v s
oförändrad

2. Bifogat förslag till Mål och budget 2023- 2024 fastställs.

3. Haninge kommun ingår, såsom för egen skuld en borgensram om 7 000  mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader för Tornberget Fastighetsförvaltnings AB:s
låneförpliktelser.

4. Att kommunen organisatoriskt inrättar en social investeringsfond under 2023 och
börjar avsätta medel till den fr o m 2024. Målet är att den fullt utbyggd  ska uppgå till
80 mnkr.

5. Att kommunen bildar ett eget energibolag i syfte att bli självförsörjande på
förnybar energi.
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Haninge kan bättre

- Valet handlar om vilken kommun vi vill vara

Haninge är en fantastisk kommun. En underbart vacker kommun full av trevliga
människor. Det är också en väldigt välmående kommun.

Totalt får kommunen in 4,2 miljarder in i skatteintäkter och ytterligare 1,3 miljarder
in i statsbidrag. För dessa pengar borde det inte vara något större problem att erbjuda
den bästa tänkbara välfärden för Haninges invånare. Till på köpet gjorde kommunen
också en vinst på 623 miljoner kronor 2021. Så resurser saknas sannerligen inte.
Haninge kommun har heller inga lån som belastar ekonomin.

Kommunens vinst motsvarar 11 kr för varje inbetald hundralapp i skatt, som alltså
inte gick till de äldre, barnen eller eleverna. Till detta ska läggas den vinst de privata
utförarna i de kommunalt �nansierade verksamheterna tar ut av de skattepengar de
får av kommunen.

Varför berättar personalen inom äldreomsorgen om att de tvingas till 12-timmarspass
och scheman som sliter ut dem, eller att hemtjänstens uppdrag räknas i minuter och
att de anställda måste stressa mellan dem man ska hjälpa? Varför vittnar personalen
inom förskolan att barngrupperna är orimligt stora? Varför rankas Haninge som
Sveriges sämsta skolkommun och varför lämnar 3 av 10 gymnasieelever i Haninge
skolan utan examen?

Det här är inte olyckliga omständigheter. Vi har en kommunledning med ett
fundamentalt feltänk. Hade kommunen varit ett företag kanske man skulle mäta
storleken på penningpungen vid årets slut och ju större den är ju bättre har
verksamheten gått. Nu är inte kommunen ett företag. Kommunen existerar för att
tillhandahålla tjänster till kommuninvånarna - tjänster som många gånger bygger på
rättigheter man har som medborgare. Man är med andra ord inte ”kund”.

Om kommunen går bra eller inte är ingen är inte fråga om hur mycket vinst man
genererat eller hur många invånare kommunen ökat med. Det handlar om kvalitén
man ger medborgarna i de kommunala tjänsterna; att ett barn blir sedd på förskolan,
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att en elev med behov av extra stöd får hjälp och att hemtjänsten kan ta sig tid med
våra seniorer och rent av ge dem lite självbestämmande över vad som ska göras på den
avsatta tiden.

Vänsterpartiet har under hela mandatperioden 2018-2022 lagt budgetar som varken
varit låne�nansierade eller gått med förlust, men vi har alltid prioriterat kvalitén;
personaltätheten, mindre barngrupper, studieresultaten och tiden för våra seniorer,
framför enorma överskott. Det handlar om politisk vilja att välja den vägen.

Vi har ett facit att vara stolta över!
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1. Det ekonomiska läget

1.1  Ekonomisk politik i samhällets tjänst

Den ekonomiska politiken ska inriktas mot full sysselsättning och ekonomisk
jämlikhet. Arbetet utgör basen för välfärd och ekonomiskt välstånd och ger möjlighet
till delaktighet i samhällslivet. Egen försörjning är därtill grunden för personlig frihet
och självständighet. Den ekonomiska politiken bör därför ha som inriktning att
pressa ner arbetslösheten och stabilisera efterfrågan på en hög nivå.

Klimatomställningsarbetet behöver accelereras betydligt för att vi ska nå våra
klimatmål. Vänsterpartiet framhärdar i arbetet för att klimatomställningen ska ske
skyndsamt, strukturerat och genom samhällets gemensamma insatser.

Klimatomställningen måste vara rättvis. Kostnaden för omställningen ska inte bäras
av vanliga löntagare.

För att nå de övergripande målen är det viktigt att den samlade efterfrågan i
ekonomin är hög. En hög och stabil efterfrågan uppnås genom kraftfulla
�nanspolitiska satsningar på investeringar i infrastruktur, elförsörjning, bostäder,
utbildning, välfärd och arbetsmarknadspolitik. Klimatkrisen innebär att staten måste
ta ansvar för ett stort investeringsprogram.

Den ekonomisk-politiska regim som dominerar i Sverige i dag brukar benämnas
“normpolitik”1. Normpolitikens ideer växte fram under 1980-talet som en reaktion
på de svårigheter politikerna hade att hålla in�ationen och stats�nanserna i schack
under tidigare perioder. Detta idépaket vilar mer på den neoklassiska teoribildningen
än på den keynesianska. Det normbaserade budskapet innehåller synen att långsiktig
tillväxt inte kan skapas genom �nans- eller penningpolitisk expansion. I stället anses
prisstabilitet och mål för den o�entliga budgeten vara de viktigaste
utgångspunkterna för den ekonomiska politiken.

1 https://arbetet.se/2021/05/17/normpolitik-till-dods/

https://arbetet.se/2021/05/17/normpolitik-till-dods/
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De �esta modeller som används för att studera och förutspå långsiktiga e�ekter i
svensk ekonomi i dag utgår ifrån synsättet att storleken på ekonomin har en
potentiell nivå - en nivå i jämvikt. Denna nivå antas endast kunna påverkas med
strukturella utbudsreformer - efterfrågan spelar roll enbart på kort sikt som
variationer kring trenden. Penning- och �nanspolitik kan, enligt detta synsätt, endast
dämpa svängningarna kring tillväxttrenden och påskynda ekonomins anpassning till
den potentiella jämviktsnivån.

Begreppet jämviktsarbetslöshet2 har en central betydelse i denna analys.

Jämviktsarbetslösheten är den arbetslöshet som anses vara förenlig med en stabil
in�ationstakt (på två procent, som Riksbanken i dag styr efter) och en ekonomi
(kapacitetsutnyttjande) i jämvikt. Ett problem med begreppet jämviktsarbetslöshet är
att nivån inte kan veri�eras. Dessutom antas enbart utbudsåtgärder sänka
arbetslösheten långsiktigt under den beräknade jämviktsnivån. Exempelvis är
utgångspunkten att anställningsskyddslagstiftning, socialförsäkringar,
arbetslöshetsförsäkring och skatter på arbete bidrar till högre arbetslöshet. Det antas
ske genom att reservationslönerna ökar -  därigenom stärks löntagarnas
förhandlingsposition - vilket bidrar till att lönerna ökar.

Enligt denna teoribildning antas högre reallöner leda till lägre sysselsättning, eftersom
arbetskraften då fördyras. Det leder till synsättet att återhållsamma löneökningar ökar
sysselsättningen och minskar arbetslösheten. Faktisk historisk empiri och ett
teoretiskt ramverk som är bättre anpassad till denna, pekar dock i en annan riktning.
Vänsterpartiet menar istället att högre löneökningar tvärtom kan leda till högre
tillväxt. Det grundar sig på antagandet att löneökningar (och ökningar i
socialförsäkringsinkomster) normalt sett i större utsträckning än vinstökningar
(kapitalinkomster) ger ökad konsumtion och därmed högre efterfrågan i ekonomin.

Dessutom kan högre löner gynna e�ektivisering i företagen och därmed leda till
produktivitetsökning.

2 https://arbetet.se/2021/09/22/oacceptabelt-hog-arbetsloshet-de-narmaste-aren/

https://arbetet.se/2021/09/22/oacceptabelt-hog-arbetsloshet-de-narmaste-aren/
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Vänsterpartiet har under en lång period på olika sätt ifrågasatt den neoklassiska
modellen för ekonomisk politik, dess bevekelsegrunder och tillhörande antaganden.
Det �nns betydande teoretiskt och empiriskt stöd för synsättet att den långsiktiga
produktionen i ett samhälle bestäms av den aggregerade efterfrågan på varor och
tjänster, i kombination med strukturella utbudsfaktorer. Vänsterpartiets syn är att
penningpolitik och �nanspolitik har betydelse såväl för att stabilisera ekonomin vid
risk för hög- och lågkonjunktur som att hålla uppe en långsiktigt hög nivå på
efterfrågan.

Investeringarna har en nyckelroll i ekonomin, både för konjunkturvariationer och
den långsiktiga utvecklingen. Det är dock inte företagens vinster eller det inhemska
sparandet som driver investeringar — utan investerares syn på framtiden.

Det �nns ingen naturlig ekonomisk jämvikt att ständigt återvända till. En
uppskattning av ekonomins ”potentiella nivå” kan inte veri�eras. Den riskerar i
stället att bli en självuppfyllande profetia eftersom beräkningar av potentiellt
arbetskraftsutbud och potentiell BNP avgör såväl bedömningar av måluppfyllelsen i
�nanspolitiken — och därmed hur stort utrymmet för reformer är — som hur
penningpolitiken ska utformas.

Den ekonomiska politiken bör styras av reala mål om ökad sysselsättning,
investeringar och klimatomställning, där o�entlig�nansiella- och in�ationsmål blir
verktyg för att uppnå de reala målen.

Ökad jämlikhet är också nödvändig för den ekonomiska utvecklingen och för ett
brett stöd bakom klimatomställningen. Inkomstfördelningen spelar även en
framträdande roll för efterfrågan. Det är stora skillnader i spar- och
konsumtionsbenägenhet mellan hushåll med låga respektive höga inkomster, eller
mellan löntagare respektive kapitalägare.

Ansvaret för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen bör ligga på �nanspolitiken
eftersom den kan hantera såväl kortsiktiga svängningar, strukturella utmaningar som
att upprätthålla långsiktigt högt efterfrågetryck och en rättvis inkomstfördelning. En
�nanspolitik som syftar till att upprätthålla en aggregerad efterfrågan på den nivå
som är förenlig med full sysselsättning, både på kort och lång sikt, kan inte
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kombineras med dagens �nanspolitiska ramverk. En rimlig utgångspunkt blir att
anpassa de o�entliga utgifterna till vad som krävs för dagens investeringsbehov med
full sysselsättning som ett centralt mål.

1.2 Konjunkturläget, kriget och �yktingströmmarna

Det ryska anfallskriget är en humanitär katastrof med stort mänskligt lidande. Den
ryska invasionen medför också negativa e�ekter på den ekonomiska utvecklingen.
Före kriget förväntades den globala återhämtningen fortsätta under 2022 och 2023,
till följd av b1 a ökad global vaccination mot covid och stödjande ekonomisk politik.
Samtidigt kvarstod en hel del utbudsstörningar i leveranskedjor m m och in�ationen
började ta fart rejält under slutet av 2021 och början av 2022. Kriget har förstärkt
dessa förhållanden.

I Haninge �nns just nu 630 Ukrainska medborgare inskrivna i
Migrationsverkets mottagningssystem. 190 av dem är under 18 år som
behöver någon form av skolgång. Om föräldrarna får arbete kommer det
behövas barnomsorg.3

Det är heller inte så att det blir lugnt i världen bara för att allt fokus just nu ligger på
Ukraina. Vi har ytterligare 260 �yktingar i Haninge som är inskrivna i
Migrationsverkets mottagningssystem. Framför allt är det situationen i Afghanistan
som blir stadigt sämre och skapar nya �yktingströmmar.

Det blir allt tydligare att Haninges förmåga att hantera mottagandet �yktingar blivit
en kritisk faktor. En förmåga som måste förstärkas och som vi tyvärr måste räkna
med behålla under lång tid.

Samtidigt som Ryssland och Ukraina är relativt små ekonomier i ett globalt
perspektiv är de stora råvaruproducenter. Tillsammans står de för ca 30 procent av
den globala exporten av vete, 20 procent av naturgas och 11 procent av o1jeexporten.
Till det ska läggas att många globala leveranskedjor är beroende av metaller från
Ryssland och Ukraina. Ryssland är en viktig exportör av palladium som bl.a. används

3 https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Sokande-fran-Ukraina.html
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i bilkatalysatorer, och nickel som används i stålproduktion och tillverkning av
batterier. Priset på många av dessa råvaror har stigit brant sedan kriget startade. Stora
utbrott av covid-19 i Kina håller samtidigt tillbaka produktionen där, vilket
ytterligare driver upp in�ationen. Störningar i handeln och produktion av spannmål
och gödningsmedel riskerar också att leda till en livsmedelskris, främst i Afrika och i
Mellanöstern.

Den höga in�ationen har drivit upp marknadsräntorna och sätter många
centralbanker i en svår sits. Å ena sidan ligger in�ationen skyhögt över de
in�ationsmål som centralbankerna baserar sin penningpolitik på. Å andra sidan är
det tydligt att prisuppgångarna främst kommer från störningar på utbudssidan. Det
väcker frågan om i vilken utsträckning och med vilka medel centralbanker bör
bekämpa in�ation som handlar om störningar i leveranskedjor och prisuppgångar på
råvaror och energi.

Riksbankschefen Stefan Ingves har varit ute och signalerat för inte mindre än tio
räntehöjningar fram till slutet av 2023.4

En sådan räntebana riskerar att leda till en dubbel åtstramning av den ekonomiska
aktiviteten. Först verkar den höga in�ationen åtstramande i och med att den minskar
hushållens köpkraft och företagens vinster. De höjda räntorna kommer därtill att
påverka såväl hushållens som företagens räntekostnader, vilket i förlängningen leder
till högre arbetslöshet.

Vänsterpartiet värnar de svenska hushållens ekonomi och delar därför mångas oro
över de höjda priserna på livsmedel och drivmedel. Den svenska ekonomin har en
inbyggd motståndskraft mot skenande in�ationsspiraler med starka och
ansvarstagande parter på arbetsmarknaden. Löntagarorganisationerna har en historia
av betydande återhållsamhet i sina löneanspråk, det behöver matchas av
arbetsgivarsidans återhållsamhet i vinstanspråk i svårare ekonomiska tider.
In�ationens konsekvenser kan mildras av att näringslivet inte i onödan undergräver
hushållens köpkraft.

4 https://www.di.se/analys/ingves-tio-rantehojningar-ar-realistiskt-ska-nog-fungera/

https://www.di.se/analys/ingves-tio-rantehojningar-ar-realistiskt-ska-nog-fungera/
https://www.di.se/analys/ingves-tio-rantehojningar-ar-realistiskt-ska-nog-fungera/
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Kriget påverkar den svenska ekonomin på en rad olika sätt. Lägre tillväxt i omvärlden
påverkar den svenska exporten negativt. Vidare innebär den höga in�ationen att
hushållens köpkraft urholkas, vilket dämpar den privata konsumtionen. Den ökade
osäkerheten i krigets spår riskerar också att leda till en svagare investeringsutveckling.

1.3 Generella läget i den kommunala sektorn

Sveriges kommuner och regioner står inför två stora utmaningar. Det handlar dels
om resursbrist, dels om stora rekryteringsbehov. Välfärdssektorn har under lång tid
varit under�nansierad. Antalet anställda inom välfärden har minskat i relation till
befolkningsutvecklingen sedan 2016. Fallet har varit särskilt starkt sedan 2019.
Vänsterpartiet har under hela mandatperioden påtalat att kommunsektorns resurser
inte matchat de behov som �nns i välfärden. Utvecklingen av den
kommun�nansierade sysselsättningen visar tyvärr att vi fått rätt på denna punkt.

Detta har resulterat i minskad personaltäthet och dålig arbetsmiljö.

Coronapandemin har dessutom resulterat i en vårdskuld när operationer och
behandlingar har skjutits på framtiden och kommuner och regioner står inför ett
mycket stort rekryteringsbehov.

För att kommunsektorn ska lyckas med sin personalförsörjning krävs både stora
utbildningssatsningar och betydande ansträngningar för att öka välfärdssektorns
attraktivitet. Centralt i detta sammanhang är högre löner, ökad personaltäthet och
förbättrad arbetsmiljö. Den demogra�ska utvecklingen, där andelen äldre ökar,
innebär samtidigt att kommuner och regioner står inför stora resursbehov de
närmaste åren.

Konjunkturinstitutet bedömer i deras senaste konjunkturrapport att
kommunsektorn behöver tillföras ca 30 miljarder kronor fram till 2025 för att
kommuner och regioner ska kunna upprätthålla ett bibehållet o�entligt åtagande.5

Haninge är inget undantag från den generella bilden.

5 https://www.konj.se/download/18.2850e84817fb8c010e050613/1648725048289/KLMar2022.pdf

https://www.konj.se/download/18.2850e84817fb8c010e050613/1648725048289/KLMar2022.pdf
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1.4 Investeringsplan för klimatet

Världen be�nner sig i ett klimatnödläge. Hittills har världssamfundets gemensamma
ansträngningar inte varit tillräckliga för att åstadkomma nödvändiga
utsläppsminskningar. Det står bortom allt tvivel att mer behöver göras såväl globalt
som nationellt och lokalt.

Klimatpolitiska rådet konstaterar i sin rapport 2022 6 att omställningsarbetet behöver
accelereras betydligt för att vi ska nå våra klimatmål. Vänsterpartiet framhärdar i
arbetet för att klimatomställningen ska ske skyndsamt, strukturerat och genom
samhällets gemensamma insatser. Omställningen till ett klimatneutralt samhälle låter
inte vänta på sig.

I klarspråk handlar det om att det �nns ett givet miljöutrymme för oss människor att
röra oss inom. De samlade svenska utsläppen, inklusive vår konsumtion, överstiger
det utrymmet med råge. Såväl globalt som nationellt är det emellertid så att alla inte
bär ett lika tungt ansvar för utsläppen. Världens rika människor har i all väsentlighet
orsakat klimatförändringen och har fortfarande störst påverkan på klimatet. Enligt
den globala hjälporganisationen Oxfam står de rikaste 10 procenten av världens
befolkning för ca hälften av alla koldioxidutsläpp globalt och samtidigt står de
fattigaste 50 procenten för mindre än 10 procent av utsläppen. Den rikaste
procenten släpper ut dubbelt så mycket som den fattigaste hälften av världens
befolkning.

Även i Sverige �nns det stora skillnader i vilka som påverkar klimatet mest. Oxfam
har i rapporten Svensk klimatojämlikhet (2020) 7 analyserat skillnaderna mellan 1990
och 2015. Oxfam konstaterar i rapporten att de utsläppsminskningar som skett i
Sverige under den tiden har åstadkommits av låg- och medelinkomsttagare. De
rikaste svenskarna har knappt bidragit till klimatomställningen.

Även om vi alla försöker minska vår klimatpåverkan är inte våra individuella val
tillräckliga för att åstadkomma nödvändiga förändringar. I dag står hundra företag i
världen för 70 procent av koldioxidutsläppen. I Sverige är det framför allt en handfull

7 https://www.oxfam.se/blog/ny-rapport-synliggor-svensk-klimatojamlikhet

6 https://www.klimatpolitiskaradet.se/rapport-2022/

https://www.klimatpolitiskaradet.se/rapport-2022/
https://www.oxfam.se/blog/ny-rapport-synliggor-svensk-klimatojamlikhet
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industrier som sticker ut avseende utsläppsvolymer. Politiken kan och måste ställa
krav på att dessa industrier och näringar ställer om. Den moderna, progressiva och
hållbara omställningspolitiken kombinerar hårda krav med en gedigen utbyggnad av
alternativen.

Tidigare fanns det en miljönämnd i Haninge. Sedan den stängdes har klimat- och
miljöarbetet blivit hängande i luften. Hållbarhetsberedningen startades upp förra
mandatperioden med syftet att bl.a. ta fram ett klimat- och miljöpolitiskt program.
När uppdraget blivit klart så lades beredningen ner.

Det �nns för närvarande inget politiskt forum med fokus på klimat- och miljöarbetet
i kommunen. Det är i kommunstyrelsen det hanteras och det hamnar konsekvent vid
sidan av. Vi vill skapa ett beständigt politiskt forum för att behandla frågor rörande
klimat- och miljöarbetet och vara remiss när det är aktuellt. Vi tror att bästa
lösningen är att inrätta en miljönämnd som ser till att det klimat- och miljöpolitiska
programmet implementeras, att målen nås och som hanterar andra klimat- och
miljörelaterade frågor.

Sverige har tillsammans med de �esta av världens länder beslutat att agera för att den
genomsnittliga temperaturökning absolut inte ska gå över 2 grader men med siktet på
att inte gå över 1,5 grader. En viktig del i avtalet är att alla undertecknande länder
minskar utsläppen i en rättvis takt. För att kunna uppnå målen i Parisavtalet behövs
kraftfulla åtgärder för att minska våra utsläpp av växthusgaser. Det är också viktigt att
ha en plan med tydliga och e�ektiva mål längs vägen så att vi vet att vi håller oss inom
tidsplanen.

För att vi ska klara Parisavtalet kan bara en begränsad mängd koldioxid släppas ut i
atmosfären. Ett bra verktyg för att säkerställa att Haninge gör vad vi kan för att nå
klimatmålen och att Haninge inte släpper ut mer än vad det �nns utrymme för är att
ta fram en koldioxidbudget.

Järfälla kommun var först med att ta fram en koldioxidbudget och arbetar med
åtgärder inom transport och nybyggnation för att minska koldioxidutsläppen med
10-15 % årligen. Arbetet att ta fram koldioxidbudgeten gjordes i samarbete med



24

Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (Cemus) vid Uppsala universitet
tillsammans med miljökonsultbolaget Ramböll.

Därför bör Haninge kommun delta i samverksansprojektet med Uppsala universitet
för att ta fram en lokal koldioxidbudget för Haninge. Haninge bör också delta i
närliggande relevanta projekt som Vinnovaprojektet “Digital plattform för beräkning
av koldioxidbudget och simulering av samskapande av klimatåtgärdspaket”.

Det �nns goda förutsättningar för exempelvis havsbaserad vindkraft i Haninge. Priset
på solceller har gått ner drastiskt och det �nns gott om tak och mark att installera
solceller på. Bolaget kan ägas och drivas i samarbete med andra grannkommuner.
Intresset för det bör undersökas men vi bör gå fram med initiativet även om inga
andra kommuner är intresserade.

Vänsterpartiet lade en motion om att bygga en solpark. Ett av skälet som angavs till
varför motionen avslogs var att det inte fanns något energibolag som kunde hantera
den. Med ett energibolag så löser vi den problematiken. Elpriserna på kommunalägda
energibolag är också generellt lägre än snittet.

När det klimat- och miljöpolitiska programmet antogs så tillkom nya mål gällande
energianvändningen:

● År 2020 har energianvändningen i kommunala lokaler och bostäder
e�ektiviserats med 20 procent jämfört med 2009

● År 2030 har energianvändningen i kommunala lokaler och bostäder
e�ektiviserats med 20 procent jämfört med år 2020.

Vi vill att målen ska uppnås så snart som möjligt! Det är bara bra om vi kan nå målen
tidigare än bestämt. Dels för att klimatet kräver snabba och stora investeringar men
också för att investeringar i energie�ektivisering betalar sig.
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Vi vill att Tornberget och Haninge Bostäder ökar takten och använder sig av statliga
investeringsstöd och gröna lån från Kommuninvest för att �nansiera så stor del som
möjligt av satsningarna.

I Haninge så utgör resor och transporter runt ⅔ av utsläppen av växthusgaser i
kommunen. Vägtransporter orsaker också buller och försämrad luftkvalitet.
Privatbilism är ett ine�ektivt nyttjande av vägar och mark. Genom att cykla och gå
mer (men även att nyttja kollektivtra�ken mer) så minskar vi våra utsläpp av
växthusgaser. Dessutom så rör vi på oss mer vilket är bra för folkhälsan. Det �nns
alltså många anledningar för att ändra på vårt resande.

Därför har vi i kommunens klimat- och miljöpolitiska program fastställt mål och
delmål under fokusområdet “Fossilfria resor och transporter”. Ett av delmålen är:

“År 2025 har andelen resor med kollektivtra�k, cykel och gång ökat till 55
procent av färdmedelsfördelningen.
Indikator: Färdmedelsfördelning i Haninge enligt resvaneundersökningen
(RVU) Stockholm.”

I Resvaneundersökningen 2015 går att läsa att sammantaget stod
färdmedelsfördelning (genomsnitt för veckan) för boende i Haninge gällande
kollektivtra�k, cykel och gång för 42% år 2015. I den uppföljande
Resvaneundersökningen 2019 blev resultatet 39%. Det går alltså åt helt fel håll.

Något som lyfts upp i Resvaneundersökningen 2019 är att det är stora skillnader i
färdmedelsfördelning beroende på tid och sammanhang i Stockholms län.
Kollektivtra�k är det klart dominerande färdmedlet vid resor till skola och
utbildning. Men i Haninge så görs 71% av fritidsresorna av boende med bil. Det kan
handla om inköpsresor, resor till nöje, fritid, släkt eller vänner samt serviceresor och
skjutsresor. Vi behöver därför insatser för att få minska bilresorna på fritiden.
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Vi vill också att den planerade motorvägen Tvärförbindelse Södertörn ska stoppas.
Projektet är en katastrof för klimatet som inte kommer att lösa de utmaningar som
Södertörn har. Vi måste motverka massbilismen och göra det lättare och enklare att
ta pendeln, bussen, cykeln eller gå. Vi måste kraftigt minska bilåkandet och använda
oss av många olika verktyg för att lyckas med det. Det är låginkomsttagare och de som
är mest utsatta som kommer att påverkas mest negativt av klimatförändringarna. Av
den anledningen är det viktigt att infrastrukturprojekt går i linje med klimatmålen så
att klimatförändringarnas omfattning och påverkan begränsas.

Ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv så borde Tra�kverket satsa på
infrastruktur för kollektivtra�k, cykel- och gångtra�k då kvinnor och
låginkomsttagare nyttjar det i större utsträckning.

Buller och luftföroreningar tenderar också att slå ojämlikt. Så var det med Förbifart
Stockholm och så ser det ut att bli även här. I Masmo och Fittja kommer
befolkningen att påverkas.

Dagens ETC skriver att  projektet ha måttliga till stora negativa konsekvenser för
människors hälsa. De lyfter att av alla luftföroreningar i stadsluft har partiklarna
starkast koppling till negativa hälsoe�ekter. Långtids exponering för låga halter
orsakar hjärt- och kärlsjukdomar och lungcancer. Partiklar har särskilt stora negativa
e�ekter på barns hälsa. De orsakar bland annat astma och försämrad lungutveckling
hos barn. Dessa sjukdomar är redan vanligare i de områden som kommer att drabbas
hårdast av utsläpp från den nya tvärförbindelsen än i rikare områden.

Skydd av mark med höga naturvärden är viktigt. Hösten 2017 så antog
kommunfullmäktige det klimat- och miljöpolitiska programmet. Vänsterpartiet var
väldigt aktiva i Hållbarhetsberedningen som tog fram programmet och såg till att
målen fortsatte hållas höga trots att det fanns partier som ville sänka ambitionerna,
speci�kt kring skydd av värdefull natur.
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Vi har en åtgärdsplan inom kommunen och den ska följas. Vi vill så snart som möjligt
skydda Högstaskogen och Nordankärrsberget som naturreservat. Vi vill också utreda
möjligheten att skydda Norrbyskogen som naturreservat eller biotopskyddsområde.
De gröna kilarna och gröna samband ska värnas i stadsplaneringen.

Vi skjuter till extra resurser (utöver de kompensationer som kommunstyrelsen får för
pris- och löneökningar) just för att kunna växla upp klimat- och miljöarbetet.

Nästan 40 procent av all energi som används i Sverige går till byggnader. Det
motsvarar ungefär lika mycket energi i form av elektricitet, fjärrvärme och bränslen
som hela industrisektorn. Därför är det viktigt med klimatsmarta bostäder och
lokaler.

Vänsterpartiet �ck i förra mandatperioden i förhandlingar igenom att
kommunstyrelsen ska verka för att det ska byggas minst 200 billiga och klimatsmarta
hyresrätter och att Haninge Bostäder ska vara en aktiv part i det arbetet. Det arbetet
måste fortsätta och växlas upp.

Haninge Bostäder måste bygga många �er billiga hyresrätter. Vi ligger långt under
snittet i länet gällande allmännyttiga bostäder per 1000 invånare.

Bostadsbristen är akut! Det är inte dyra bostadsrätter som behövs. Det är billiga
hyresrätter som folk kan ha råd med som behövs. Vänsterpartiet �ck i förra
mandatperioden igenom att Haninge Bostäder sänkte sina inkomstkrav för att man
ska kunna få ett kontrakt.

Under 2023 behöver Haninge kommun:

● Ta fram en gångplan
● Ta fram förslag på hur kommunen kan underlätta för kommuninvånarna att

minska bilresor på fritiden
● Öka takten i att skydda mer värdefull skog och natur
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● Utred inrättandet av en miljönämnd
● Uppdra till Tornberget att sätta upp solceller på nya och be�ntliga byggnader

som kommunen äger
● Uppdra till Tornberget att öka takten med energie�ektivisering
● Uppdra till Tornberget att bygga i trä

Klimathänsyn ska �nnas med redan i stadsplaneringen, både i större och mindre
skala. Vänsterpartiet vill se klimatsmarta stadsdelar där man rustar hus att vara mer
klimatsmarta, väljer grön el, gör gatorna bilfria och startar odlingar till området och
liknande. Det gör våra städer mer hållbara och skapar förutsättningar för var och en
att tillsammans kunna bidra till omställningen.

Mer än var tredje Haningebo kan cykla till jobbet på en kvart och hälften skulle
kunna göra det på en halvtimme. Trots det tar bara 2 procent av Haninges befolkning
tar cykeln. Det �nns alltså en otrolig potential i att öka cyklingen för att minska
bilåkandet.

Av den anledningen måste det göras stora investeringar i cykelvägnätet. Kommunens
cykelplan måste implementeras omgående. Och cyklisters åsikter, erfarenheter och
idéer måste tas tillvara. Därför vill vi införa ett cykelråd där tjänstepersoner från
kommuner, cykelföreningar, miljöorganisationer och privatpersoner kan vara med i
för att tillsammans ta fram förslag för utbyggd och förbättrad cykling.

Den biologiska mångfalden är grundläggande våra förutsättningar för överlevnad och
välfärd. Det innebär att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter
och en stor genetisk variation. Den biologiska mångfalden minskar dessvärre år efter
år. Både växter och djur hotas.

Naturvårdsverket listar fyra huvudsakliga hot mot den biologiska mångfalden:

● Habitatdegradering eller -förstörelse, det vill säga att livsmiljön för djur, växter
eller svampar försämras eller försvinner genom till exempel åtgärder i de areella
näringarna (jord- och skogsbruk) eller ändrad markanvändning. Det kan också
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handla om att livsmiljöerna delas upp – fragmenteras – i för små delar genom
till exempel utbyggnad av vägar.

● Föroreningar, som direkt kan påverka förekomsten av djur, växter eller
svampar, eller försämra deras fortplantningsförmåga. E�ekterna av kvicksilver,
PCB och DDT på till exempel rovfåglar är ett exempel på detta, och samtidigt
ett exempel på ett miljöproblem som har minskat i Sverige tack vare bra
miljöarbete.

● Överutnyttjande/ohållbar jakt eller �ske, det vill säga att människan jagar eller
�skar mer än vad vilt- eller �skstammen tillväxer. Exempelvis har både älg och
rådjur varit närmast utrotade i Sverige tidigare på grund av hårt jakttryck.

● Invasiva främmande arter, det vill säga att arter som har introducerats av
människan orsakar problem för den inhemska biologiska mångfalden genom
konkurrens om resurser, predation eller sjukdomar. Lupiner och mink är
några exempel på invasiva främmande arter.

Naturskyddsföreningen lyfter just avverkning av skog som ett stort hot mot den
biologiska mångfalden. Därför är det av stor vikt att vi skyddar skog, bevarar och
stärker de gröna svaga sambanden och planerar för skog och natur i stadsplaneringen.

Vi behöver skydda pollinatörerna - bin och humlor. Gifter från besprutning,
matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra bin och även
andra pollinatörer. Samtidigt är vi helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga
arbete för att livnära oss.

Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem. Om denna
utveckling får fortsätta kommer den att få allvarliga konsekvenser för mänskligheten
och den biologiska mångfalden. Bristen på vilda blommor är en av de största
orsakerna till varför bin och andra pollinerande insekter minskar.

Det �nns många enkla insatser som kan vända trenden och hjälpa våra pollinatörer.
Det går t.ex. Att odla nektarrika växter, skydda eller odla värdväxter, bygga
insektshotell och humlebon samt ha vatten i parker och trädgårdar för törstiga
pollinatörer. Delar av gräsmattor på kommunal mark skulle kunna bli ängar. Att
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dessutom upphandla ekologisk mat samt att välja bort kemiska bekämpningsmedel är
naturligtvis andra viktiga insatser.

Vi ska inte bygga och planera samhället så att det uppmuntrar bilåkande. Vi måste
motverka massbilismen och göra det lättare och enklare att ta pendeln, bussen,
cykeln eller gå. Vi måste kraftigt minska bilåkandet och använda oss av många olika
verktyg för att lyckas med det. Att justera parkeringstalen är ett sätt.

På Klimatkommunernas hemsida så kan man läsa följande om parkeringsnormen och
�exibla parkeringstal:

“Är normen, som varit vanligt hittills, uppemot en parkeringsplats per
lägenhet eller rentav mer, så stimuleras fortsatt bilägande. Är kommunen
�exibel och låter byggherren etablera färre p-platser om det �nns tillgång till
andra mobilitetslösningar, stimuleras byggbolagens kreativitet. Plötsligt ligger
det i deras intresse att se till att de boende har tillgång till bilpool, eldrivna
lådcyklar eller nära till kollektivtra�ken.”

Här har vi ett enkelt sätt att bygga Haninge för att uppmuntra kollektivtra�k, cykel
och gång. Det �nns mycket inspiration från t ex Boverkets vägledning:

● Öka takten i implementeringen av cykelplanen
● Inrätta ett cykelråd
● Minska parkeringstalen där resbehovet är lågt och/eller lätt kan göras utan bil
● Inför �er bilfria vägar i centrumen
● Ta fram en åtgärdsplan för att rädda bin och andra pollinatörer
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2. Social hållbarhet

För Vänsterpartiet i Haninge betyder social hållbarhet att samhället möjliggör för att
alla ska ha en vardag som fungerar och att välfärden är tillgänglig för alla. I ett socialt
hållbart samhälle känner människor tillit till varandra och myndigheter.
Levnadsvillkoren ska vara rättvisa och jämlika för alla, från födseln till det sista
andetaget.

Social hållbarhet och god folkhälsa skapas i de områden och på de arenor där
människor bor, leker, arbetar och lever sina liv. Många av dessa, som skolan,
bostadsområden, den omgivande miljön i form av parker och parklekar, arenor för
idrott och motion, arbetsplatser och äldreboenden har kommunen ansvar för.

För att uppnå social hållbarhet måste skolan fungera för alla, från förskola till
gymnasieexamen. Det är kommunens skyldighet att se till att det �nns tillräckligt
med resurser för att alla elever ska få det stöd de behöver för att kunna gå ut skolan
med fullständiga betyg och möjliggöra för högre studier efter gymnasiet. Unga utan
fullgjord skolgång löper en stor risk att hamna i arbetslöshet vilket leder till
svårigheter att försörja sig själv. Konsekvenserna av en ofullständig utbildning riskerar
att följa personen under resten av livet och leda till låg socioekonomisk status. Det är i
sin tur kopplat till dålig hälsa och minskade möjligheter att vara en del av det
gemensamma samhället.

Barn är ofta en särskilt utsatt grupp i samhället då de är beroende av vuxnas omsorg
och beskydd för att klara sig. När omsorgen hemifrån brister är det samhällets ansvar
att skydda och ombesörja för barnen. Många barn lever med olika livsvillkor och
förutsättningar där alla inte har råd med t.ex. fritidsaktiviteter eller ens tillgång till
mat alla dar i veckan. Här är kommunens förebyggande och uppsökande arbete av
största vikt för att jämna ut klasskillnader och livsförutsättningar mellan barn. Skolan
har även det viktiga ansvaret i sitt kompensatoriska uppdrag. I utbildningen ska
hänsyn tas till elevers olika behov och förutsättningar. Särskilt gäller en strävan att
uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Idag
är barnkonventionen svensk lag i Sverige vilket innebär att barns rättigheter har
stärkts. Det ska också efterlevas i praktiken genom de olika beslut som tas inom
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kommunens olika verksamheter och en strävan efter barnets bästa ska vara första
prioritet.

Bostaden är grunden för ett tryggt liv och en mänsklig rättighet. En socialt hållbar
stad måste kunna erbjuda billiga hyresrätter till dem som inte har förutsättningar för
att köpa sitt boende. Ungdomar, studenter, pensionärer, låginkomsttagare och
människor som önskar en mer �exibel boendeform måste ha tillgång till bra
lägenheter som är lämpliga för sitt ändamål (boverket.se). Dessa bör blandas med
andra typer av boenden för att skapa mötesplatser mellan människor med olika
bakgrund, ålder, kultur och livssituation. Det bidrar till tillit och trygghet i området.

Bostadsområden som upplevs som otrygga och faktiskt är osäkra skapar stress bland
de boende. Områden som inte sköts om där gatlyktorna inte fungerar, sopor samlas
på hög och trasig infrastruktur inte åtgärdas bidrar ytterligare till ohälsa och groende
missnöje. Bostadsområdet är också en viktig arena för fysisk aktivitet i form av
vardagsmotion och idrott vilket är grundläggande för människors hälsa. Därför är
välskötta bostadsområden med tillgång till exempelvis parker med möjligheter till
träning, promenadstråk och cykelbanor viktiga för att skapa socialt hållbara
bostadsområden.

Den förväntade livslängden ökar i Sverige för alla grupper undantaget kvinnor med
låg socioekonomisk status där den står stilla. Vänsterpartiet kan inte acceptera att en
grupp hamnar efter. För att motverka detta måste åtgärder vidtas på alla stadier i en
människas liv för att jämna ut orättvisor och se till att arbetsvillkoren är hälsosamma.
Fler jämlikhetssatsningar behöver genomföras i kommunen som utökar kvinnors
förutsättningar i livet och stärker jämställdheten i kommunen.

Gruppen äldre är väldigt bred och består liksom alla grupper av personer med olika
behov. För att alla äldre boende i Haninge ska ha en vardag som fungerar och tillgång
till välfärden när de behöver den måste kommunen erbjuda lämpliga boenden,
tillgängliga miljöer där det går att ta sig fram med olika typer av hjälpmedel, sociala
mötesplatser och service. Vård och omsorg måste vara av god kvalitet där brukarna
kan känna trygghet till den personal som bistår dem i vardagen. Frågor som påverkar
livet för alla andra grupper försvinner inte med åldern. Därför är det viktigt att även
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gruppen äldre har tillgång till stöd och hjälp vid förekomst av våld i hemmet, trygga
mötesplatser där de inte riskerar att utsättas för kränkande behandling som rasism,
homofobi eller sexism. Ett samhälle som tar väl hand om sin åldrande befolkning
indikerar att vara socialt hållbart för alla invånare.
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3. Rädda Rudan!

Planerna om genomförandet motorvägen Tvärförbindelse Södertörn går i full fart
och Haninge kommun kommer vara en av de kommuner som påverkas. I ett ärende
som kommer till kommunstyrelsen slutet av april presenteras de
kompensationsåtgärder som föreslås för intrånget i Rudans naturreservat. En av
kompensationsåtgärderna är bl.a. att ersätta den 4,2 hektar mark i Rudans
naturreservat som genomförandet av motorvägen Tvärförbindelse Södertörn
kommer att göra ett permanent fysiskt intrång på, med minst 5 hektar mark istället
söder om Tvärförbindelse Södertörn. Det innebär att den mark som kompenseras
kommer att vara på andra sidan motorvägen och hamna i Jordbro industriområde
vid en bergtäkt.

Enligt kommunstyrelseförvaltningen är “syftet med Rudans naturreservat är att säkra
tillgängligheten till ett tätortsnära naturområde för friluftsliv, friskvård och
pedagogisk verksamhet. Vidare är syftet att bevara och utveckla de höga naturvärden
och den biologiska mångfald som är knuten till de olika naturområdena.”

På vilket sätt är 5 hektar mark beläget vid en bergtäkt i Jordbro industriområde en
jämförlig kompensation för den mark som planeras att skövlas i Rudans
naturreservat och för all evighet vara oåterkallelig?

Hur ska syftet med Rudan tillgodoses när det kommer till friluftsliv, friskvård och
pedagogisk verksamhet på den “kompensationsmark” belägen vid en bergtäkt mitt i
ett industriområde med allt vad det innebär med oljud, buller och damm?

Kommunstyrelseförvaltningen menar vidare att det krävs synnerliga skäl för
upphävande av ett naturreservatsområde och att intrånget i naturvärdet endast kan
meddelas om det kompenseras i skälig utsträckning.

Vänsterpartiet Haninge anser inte att det föreligger synnerliga skäl och heller inte att
kompensationsåtgärderna som bl.a. mark vid en bergtäkt, en informationsskylt och
anläggning av två grodjursdammar är i närheten av att vara likvärdig med den skada
som genomförandet av Tvärförbindelse Södertörn kommer att innebära för Rudans
naturreservat, alla som nyttjar den, alla djur- och växtarter som påverkas negativt.
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Vi är starkt emot byggandet av motorvägen och det oåterkalleliga ingrepp i vårt
naturreservat som samtliga partier förutom Vänsterpartiet är för.
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4. Kommunen måste jobba för romsk inkludering

Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter. De fyra andra är judar, samer,
tornedalingar och sverige�nnar. Dessa minoriteter har särskilt skydd i svensk lag.
“Alla minoritetsspråk har ett grundskydd som bland annat innebär att vi har ett
särskilt ansvar för att främja och skydda dessa minoriteters språk och kultur. Barns
utveckling av kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska
särskilt främjas” lyder beskrivningen på Haninge kommuns hemsida.

Haninge är ett förvaltningsområde för �nska språket vilket innebär att �nska har ett
förstärkt skydd i Haninge. Till exempel kan man använda �nska språket i kontakt
med kommunen. I Haninge kommun har vi ett Samråd för �nskt
förvaltningsområde där ledamöter sitter från de olika partierna i kommunen och
diskuterar relevanta frågor för den �nska minoriteten och fattar beslut som rör det
�nska förvaltningsområdet. Något liknande forum eller organisation har vi däremot
inte för romerna i Haninge kommun.

2015 fanns det cirka 700 romer bosatta i Haninge kommun. 2019 var si�ran 900 och
idag är uppskattningen mellan 1200 och 1500. Romer är inte en homogen grupp
utan den består av ett stort antal undergrupper med ibland mycket olika språk och
dialekter som dock alla har sitt ursprung i sanskrit.

Romer omnämns första gången i Sverige på 1500-talet i Stockholms stads
tänkeböcker. 2012 startade den dåvarande regeringen den 20-åriga strategin som
innebär att 2032 ska alla romer ha samma möjligheter i livet som alla andra. Romer är
en minoritetsgrupp som ofta diskrimineras i Sverige och ges färre möjligheter till ett
stabilt liv. Både på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden förekommer det att
romer inte erbjuds arbete eller bostad pga fördomar gentemot romer. Detta är ett
känt samhällsproblem och är något som myndigheter och kommuner på olika sätt
försöker arbeta förebyggande kring.

Haninge kommun gjorde 2015 en behovsinventering bland romerna i kommunen
för att se vilka områden som behöver stärkas. Haninge kommun utvaldes som en av
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de fem utvecklingskommuner för romsk inkludering mellan 2016 och 2020. Som
utvecklingskommun gjorde Haninge många insatser och ett �ertal var framgångsrika.

2021 gjordes en ny behovsundersökning för romsk inkludering. Den visar på att det
nu �nns nya grupper av romer i Haninge. Många i Vega men även i Handen,
Västerhaninge och Jordbro. Sedan tidigare �nns det många polska romer i
Brandbergen.

Undersökningen delades upp romerna i två grupper; de som bott här länge, främst
östeuropeiska romer, och de som �yttat in nyligen till kommunen; �nska, svenska,
polska och romer från Balkan.

De romer som är 50 år eller yngre och tillhör gruppen som har bott här länge är idag
ofta aktiva i samhället och de �esta har jobb. De yngre romerna i denna grupp
utbildar sig. Men de äldre romerna i denna grupp har fortfarande en del
socioekonomiska svårigheter. De har inga hyreskontrakt och bor i andra eller tredje
hand under olika perioder.

Ett annat problem är att ingen tar hand om de äldre romerna som det gjordes
tidigare. Det är väldigt svårt  för många av dem. Lyckligtvis har kommunen börjat
samla de äldre på Trä�punkten i Brandbergen varje söndag. Det behövs göras mer i
den vägen och i �er kommundelar.

Det ligger också ett förslag i social- och äldrenämnden om att anlita en person som
två timmar i veckan kan komma till Trä�punkten för att hjälpa dem med
myndighetsbrev och ansökningar av olika slag. Ärendet bereds fortfarande.

När det gäller barn och ungdom under 16 år som behöver stöd i skolan skulle vi
gärna se att det fanns en brobyggare som skulle kunna hjälpa de nya romerna som
behöver stöd.

Haninge kommun har också chansen att åter söka statsbidrag om romsk inkludering,
vilket vi anser att kommunen borde göra. Då skulle kommunen kunna ha utbildning
i större format så att romerna i kommunen känner trygghet när de söker jobb,
utbildning eller i övrigt ska orientera sig i samhället.
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Vänsterpartiet Haninge tycker det är viktigt att romsk inkludering prioriteras i
Haninge kommun i form av olika insatser. Förslaget om att en tjänsteperson från
kommunen t ex  kommer till Trä�punkten i Brandbergen och trä�ar de äldre
romerna och ger vägledning tycker vi är ett bra förslag som borde ses över.

Vi tycker också att det är viktigt med kompetensutveckling hos kommunens personal
om romers situation i samhället, de fördomar och den diskriminering som de möter
på i t ex bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och andra situationer i samhället, så att
kommunen på ett bättre och mer medvetet sätt kan inkludera romer i ett aktivt
samhällsliv och möjliggöra samma chanser för de.
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5. Sammanfattning av Vänsterpartiets budget

Tabell driftbudgetramar 2023

Nämnder, styrelser

Styrande
alliansens

budget 2023
Vänsterpartiets

budget 2023 Di�erens

KF-reserv inkl. volymreserv 15 000 45 000 + 30 000

KS-reserv 55 000 0 - 55 000

Kommunstyrelsen 314 000 314 000 0

Södertörns upphandlingsnämnd* 0 0 0

Södertörns överförmyndarnämnd* 0 0 0

Valnämnd 100 100 0

Revision 1 600 1 600 0

Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd 16 000 20 000 + 4 000

Äldrenämnden 867 000 921 000 + 54 000

Socialnämnden 1 130 000 1 160 000 + 30 000

Stadsbyggnadsnämnden 211 000 215 000 + 4 000

Grund- och förskolenämnd 2 410 000 2 466 000 + 56 000

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd 530 000 545 000 + 15 000

Idrotts- och fritidsnämnd 170 000 175 000 + 5 000

Kultur- och demokratinämnd 92 000 97 000 + 5 000

Finansförvaltning 138 500 138 500 0

Totalt 5 950 200 6 098 200 + 148000
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Skatteintäkter och generella
statsbidrag -6 100 300 -6 100 300

Finansnetto -14 000 -14 000

Resultat 164 100 17 800

Resultat % 2,69% 0,29%

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Resultatutjämningsreserv
Tack vare Vänsterpartiet och övriga oppositionen avsattes 50 000 tkr år 2021 till en
resultatutjämningsreserv. Om det ekonomiska utvecklingen framöver går sämre än
beräknat, så �nns den att tillgå för att rädda kommunal verksamhet från
nedskärningar.
Mer om detta går att läsa här8.

8

https://haninge.vansterpartiet.se/2021/05/11/jackpot-for-vansterpartiet-i-haninge-213-miljoner-mer-till-valfarden-gen
om-hoppande-majoriteter/

https://haninge.vansterpartiet.se/2021/05/11/jackpot-for-vansterpartiet-i-haninge-213-miljoner-mer-till-valfarden-genom-hoppande-majoriteter/
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6. Nämndvisa ramar och mål

6.1 Kommunstyrelsen

Utöver vad som stadgas i kommunallag, speciallagstiftning och styrelsens reglemente
gäller följande: Kommunstyrelsens uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag
planera, leda, samordna och följa upp hela den av kommunfullmäktige beslutade
verksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för frågor som gäller
kommunens långsiktigt hållbara utveckling och frågor relaterade till
barnkonventionen samt övergripande ekonomi- och personalfrågor.

Kommunstyrelsen svarar även för kommunens näringslivsarbete, arbetsmarknadsråd,
exploateringsbudget med markinköp och markförsäljningar samt samverkan och
kontakt med Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund, Södertörns
Brandförsvarsförbund, Samordningsförbundet Östra Södertörn m.�.

Kommunstyrelsen ansvarar även för Haninge som �nskt förvaltningsområde samt
uppföljning av Södertörns upphandlingsnämnd och Södertörns
överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsen har ett samordnande ansvar för centrala
utvecklings- och tillväxtfrågor, såväl i fråga om den strategiska utvecklingen som i
fråga om konkret genomförande av samhällsbyggandet i form av exploateringsprojekt
för bostäder, infrastruktur, verksamhetsområden, företagsetableringar med mera.

Driftbudget

Vänsterpartiets ekonomisk ram 2023: 314 000  tkr

Skillnad mot den styrande alliansen 2023: 0 tkr

Budgetramen ska täcka pris- och löneökningar samt nedanstående
verksamhetsutveckling.
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Inrätta en social investeringsfond

Många kommuner har börjat satsa sina överskott i sociala investeringsfonder för att
främja kommunens utveckling. Norrköping är en sådan kommun som vi hämtat
inspiration ifrån. Konstruktionen är sådan att det främst är olika nämnder som äskar
pengar till förebyggande projekt, men det ska heller inte vara uteslutet att externa
aktörer kan söka medel härifrån.

Särskilt ideella organisationer som tar ett mycket tungt socialt ansvar i kommunen,
som kvinno-, mans- och tjejjourerna, Attention, föreningar som jobbar med
avhoppare från kriminella- och extremistmiljöer, samt föreningar som stödjer
brottso�er ska kunna söka medel från fonden, men då via den förvaltning som
ansvarar för respektive område. Externa aktörer ska välkomnas, men det ska
naturligtvis inte bli så att den ena handen inte vet vad den andra gör inom den
kommunala förvaltningen.

Det handlar om att investera i människor. Vi anser att tidiga insatser är en viktig
framtidsinvestering och med sociala investeringsfonden kommer kommunen
förhoppningsvis att se såväl ekonomiska och mänskliga vinster.

Syftet med fonden är att:

● För den enskilde människan handlar vinsterna om en framtid med utbildning,
hitta förebyggande arbetsmetoder som tidigt bryter en negativ
händelseutveckling av olika slag som kan drabba de boende i kommunen.

● För kommunens del kan de ekonomiska vinsterna handla om minskat behov
av resurser, som färre placering av barn och unga, minskade insatser från den
samlade elevhälsan eller färre utredningar av skolpsykolog.jobb och egen
försörjning. Ett bättre liv, helt enkelt.

● När e�ekterna av investeringen börjar synas, när de kommunala kostnaderna
minskar till följd av investeringen, ska nämndens/nämndernas ekonomiska
ramar minskas med motsvarande belopp.
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Överskottet ska sedan markeras i boslutet och öronmärkas för att användas för
framtida sociala investeringar. På det sättet kommer fonden kontinuerligt att fyllas på
och nya sociala investeringar kan göras.

Organisation och ledning

Norrköpings kommun har följande ordning, och som vi inte har något att invända
emot är som lyder:

Kommunfullmäktige har gett delegation till kommunstyrelsen att vara beslutande
nämnd för den sociala investeringsfonden. Det innebär att kommunstyrelsen fattar
beslut om sökande nämnd eller förvaltning ska beviljas medel ur investeringsfonden.
För varje investering i förebyggande arbete för de�nierade grupper ska det �nnas en
plan för löpande uppföljning. I den ska det framgå hur resultatet ska mätas och vid
vilka tidpunkter det ska redovisas.

Arbetssättet för insatserna ska dokumenteras så att de kan få en spridning till ett mer
generellt genomförande om insatserna är lyckade. Dessutom ska det årligen göras en
samlad uppföljning kopplad till det långsiktiga syftet med investeringen.

Beredning av beslut

Initiativ till ansökan till den sociala investeringsfonden kan tas av nämnder eller
förvaltningar i kommunen. Det �nns en mall för vad ansökan ska innehålla. Ansökan
skickas till kommunstyrelseförvaltningen som har som uppgift att dels kontakta
berörda förvaltningar för diskussion om ansökan och dels inhämta synpunkter från
det vetenskapliga råd, som kommer att knytas till den sociala investeringsfonden.
Kommunstyrelseförvaltningen ställer samman en tjänsteskrivelse i ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar i ärendet på delegation av kommunfullmäktige.

Anknytning till forskning

Efter att ansökningar om sociala investeringar har kommit in från den kommunala
organisationen behövs ett stöd från ett vetenskapligt råd vid hanteringen av
ansökningarna.
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Sveriges Kommuner och Landsting står för vetenskaplig medverkan från sitt nordiska
forskarnätverk, som kan kompletteras med kommunens egna forskarkontakter.

Det vetenskapliga rådet kan både bedöma och ge tips på metoder för genomförande
av insatser, hjälpa till med beräkningar av kommande kostnadsminskningar och
hjälpa till att utforma själva insatsen och uppföljningssystemet för den.

Inför en jämställdhets miljon

Vänsterpartiet vill införa en jämställdhets miljon där förvaltningar kan söka pengar
ifrån för att göra exempelvis utbildningar och workshops kring feministiskt
självförsvar, maskulinitetsnormer eller hbtq. Samma sak är gjord med klimatmiljonen
och tillgänglighetsmiljonen. Det är också ett bra sätt att sätta igång förvaltningarnas
tankar kring de här frågorna och visa för politikerna vilka satsningar som kan göras.

Politiskt forum för klimat- och miljöarbetet

Sedan miljönämnd i Haninge stängdes har klimat- och miljöarbetet blivit hängande i
luften. Hållbarhetsberedningen startades upp förra mandatperioden med syftet att
bl.a. ta fram ett klimat- och miljöpolitiskt program. När uppdraget blivit klart så
lades beredningen ner. Det �nns inget politiskt forum med fokus på klimat- och
miljöarbetet i kommunen. Det är i kommunstyrelsen det hanteras och det hamnar
vid sidan av.

Vi vill skapa ett beständigt politiskt forum för att behandla frågor rörande klimat-
och miljöarbetet och vara remiss när det är aktuellt. Vi tror att bästa lösningen är en
miljönämnd eller en miljöberedning.

Skapa ett kommunalägt energibolag

Det �nns goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft i Haninge. Priset på solceller
har gått ner drastiskt och det �nns gott om tak och mark att installera solceller på.

Bolaget kan ägas och drivas i samarbete med andra grannkommuner. Intresset för det
bör undersökas men vi bör gå fram med initiativet även om inga andra kommuner är
intresserade.
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Vänsterpartiets motion om att bygga en solpark avslogs pga att det inte fanns något
energibolag som kunde hantera den. Med ett energibolag så löser vi den
problematiken.

Elpriserna på kommunalt ägda energibolag är också lägre än snittet.

Energie�ektivisering och energiproduktion

När det klimat- och miljöpolitiska programmet antogs så kom det nya mål gällande
energianvändningen:

● År 2021 har energianvändningen i kommunala lokaler och bostäder
e�ektiviseras med 20 procent jämfört med 2009

● År 2030 har energianvändningen i kommunala lokaler och bostäder
e�ektiviseras med 20 procent jämfört med år 2021.

Vi vill att målen ska uppnås så snart som möjligt! Och gärna tidigare än bestämt! Dels
för att klimatet kräver snabba och stora investeringar men också för att investeringar i
energie�ektivisering betalar sig.

Vi vill att Tornberget och Haninge Bostäder ökar takten, använder sig av statliga
investeringsstöd och gröna lån från Kommuninvest för att �nansiera så stor del som
möjligt av satsningarna.

Mer fart i miljö- och klimatarbetet

Hösten 2017 så antog kommunfullmäktige det klimat- och miljöpolitiska
programmet. Vänsterpartiet var väldigt aktiva i Hållbarhetsberedningen som tog
fram programmet och såg till att målen fortsatte hållas höga (trots att det fanns
partier som ville sänka ambitionerna) och att vissa mål tillkom som annars inte skulle
tillkomma.

Alla delar är viktiga i programmet, men vissa delar vi vill belysa extra:

● Minska utsläppen för resor och transporter
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●      Skydda mark med höga naturvärden

Cirka ⅔ av utsläppen av växthusgaser i Haninge kommer från resor och transporter.
Vänsterpartiet �ck igenom följande viktiga mål:

● År 2025 har andelen resor med kollektivtra�k, cykel och gång ökat till 55
procent av färdmedel fördelningen.

Mobility management

Det är ett koncept för att främja hållbart resande och hållbara transporter.
Kommunstyrelsen �ck under förra mandatperioden uppdrag att ta fram en strategi
för mobility management.

● Fokus på mobility management måste få ta stor plats i stadsplaneringen
och tra�kplaneringen.

● Att få över �er resor och transporter till gång, cykel och kollektivtra�k är
avgörande.

●      Att skapa förutsättningar för mer cyklande och skapa incitament för
cyklande är en väldigt viktig del.

●      Stadsbyggnadsnämnden har ett stort ansvar i och med implementeringen
av cykelplanen.

Skydd av mark med höga naturvärden är också viktigt. Vi har en åtgärdsplan inom
kommunen och den ska följas. Vi vill så snart som möjligt skydda Högstaskogen och
Nordankärrsberget som naturreservat. Vi vill också utreda möjligheten att skydda
Norrbyskogen som naturreservat eller biotopskyddsområde. De gröna kilarna och
gröna samband ska värnas i stadsplaneringen.

Vi skjuter till extra resurser (utöver de kompensationer som kommunstyrelsen får för
pris- och löneökningar) just för att kunna växla upp klimat- och miljöarbetet.



47

Koldioxidbudget för Haninge

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Sverige har tillsammans med de �esta av världens
länder beslutat att agera för att den genomsnittliga temperaturökning absolut inte
ska gå över 2 grader men med siktet på att inte gå över 1,5 grader. En viktig del i
avtalet är att alla undertecknande länder minskar utsläppen i en rättvis takt. För att
kunna uppnå målen i Parisavtalet behövs kraftfulla åtgärder för att minska våra
utsläpp av växthusgaser. Det är också viktigt att ha en plan med tydliga och e�ektiva
mål längs vägen så att vi vet att vi håller oss inom tidsplanen.

För att klara Parisavtalets mål kan bara en begränsad mängd koldioxid släpps ut i
atmosfären. Ett bra verktyg för att säkerställa att Haninge gör vad vi kan för att nå
klimatmålen och att Haninge inte släpper ut mer än vad det �nns utrymme för är att
ta fram en koldioxidbudget.

Järfälla kommun var först med att ta fram en koldioxidbudget. De arbetar med
åtgärder inom transport och nybyggnation för att minska koldioxidutsläppen med
10-15 % årligen. Arbetet att ta fram koldioxidbudgeten gjordes i samarbete med
Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (Cemus) vid Uppsala universitet
tillsammans med miljökonsultbolaget Ramböll.

Haninge kommun bör delta i samverksansprojektet med Uppsala universitet för att
ta fram en lokal koldioxidbudget för Haninge. Haninge bör också delta i närliggande
relevanta projekt som Vinnovaprojektet “Digital plattform för beräkning av
koldioxidbudget och simulering av samskapande av klimatåtgärdspaket”.

Billiga och klimatsmarta hyresrätter

Nästan 40 procent av all energi som används i Sverige går till byggnader. Det
motsvarar ungefär lika mycket energi i form av elektricitet, fjärrvärme och bränslen
som hela industrisektorn. Därför är det viktigt med klimatsmarta bostäder och
lokaler.

Vänsterpartiet �ck i förra mandatperioden i förhandlingar �ck igenom att
kommunstyrelsen ska verka för att det ska byggas minst 200 billiga och klimatsmarta



48

hyresrätter . Haninge Bostäder ska vara en aktiv part i det arbetet. Det arbetet måste
fortsätta och växlas upp.

Haninge Bostäder måste bygga många �er billiga hyresrätter. Vi ligger långt under
snittet i länet gällande allmännyttiga bostäder per 1000 invånare.

Bostadsbristen är akut! Det är inte dyra bostadsrätter som behövs. Det är billiga
hyresrätter som folk kan ha råd med som behövs. Vänsterpartiet �ck i förra
mandatperioden igenom att Haninge Bostäder sänkte sina inkomstkrav för att man
ska kunna få ett kontrakt. Vilket är extra viktigt för unga och låginkomsttagare.

Det är av vikt att följa den nationella inriktningen och bygga prisvärda lägenheter till
seniorer. Det �nns nu ett statligt stöd att söka för nyproduktion av seniorbostäder.

Minska sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron i �era av kommunens förvaltningar är alarmerande! Störst är den i
socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och äldrenämnden.

Man ska inte bli sjuk av sitt jobb!

Det bör vara en självklar grund för allt arbete. I dagens samhälle med ökad
produktivitet, slimmade organisationer och förlorad respekt för arbetarnas situation
så är det inte längre självklart. Tyvärr så följer det här tänket in i den o�entliga
sektorn, inte minst genom införandet av New Public Management.

Man måste från kommunstyrelsen uppmärksamma och arbeta mot att moderna
arbetsformer förs i speciellt utsatta verksamheter. Även personaltäthets nivåerna
måste höjas. Idag är den katastrofalt låg i olika verksamheter där man arbetar med
människor med olika funktionsnedsättningar och vård- och omsorg. Låg
personaltäthet och långa arbetspass är lika med hög sjukfrånvaro. Hos den
administrativa personalen �nns det stora risker för långvariga utmattningssyndrom
pga hög stressnivå och sjukfrånvaron blir tidsmässigt lång.

Det behövs ett helhetsgrepp för att på allvar ta itu med de problemen som �nns i
kommunen. Därför ska kommunstyrelsen undersöka de underliggande faktorerna
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till den höga sjukfrånvaron och föreslå en kommunövergripande åtgärdsplan för att
få ner sjuktalen.

Demokratisera kommunens verksamhet

Haninge kommuns ambitioner ska vara att anställda trivs på sin arbetsplats inom
kommunen. Känna att deras arbete är meningsfullt och att de kan påverka sin
arbetssituation.

Demokrati är mer än att rösta var fjärde år. Det är även att ha in�ytande på sin
arbetsplats: i verksamhetens utförande, i planering och schemaläggning.
Arbetstagarna på golvet vet ofta bäst vilka insatser som kommer ge bäst e�ekt och
hur förändringar kommer att påverka arbetet, hälsan och måendet.

Det är bra för personalens hälsa att ha in�ytande över sitt arbete och känna
delaktighet. Personal med  in�ytande blir mer motiverad i sitt arbete när de själva kan
påverka planeringen av verksamheten och sin arbetssituation. Dessutom kan saker
göras mer e�ektivt.

Haninge kommun som attraktiv arbetsgivare

Idag gäller det att vara en lockande och attraktiv arbetsgivare. När samhället ska
öppnas igen kommer den som kan erbjuda bäst villkor vara en vinnare. Det måste
�nnas stora satsningar mot den massarbetslöshet som råder pga pandemin.

Bra  arbetsförhållanden, lönenivåer och individuell påverkan är viktiga faktorer som
framtidens arbetstagare kommer ställa krav på.

Socialt bokslut

Vänsterpartiet kämpar alltid för social rättvisa. En förutsättning för att förbättra  den
sociala rättvisan för  Haninges medborgare är att det �nns ett socialt bokslut som
visar vilka de olika skillnaderna som medborgarna lever under.

Därför vill vi att Haninge kommun ska införa socialt bokslut. Det har introducerats i
Sundbyberg.
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Det sociala bokslutet i Sundbyberg utgår ifrån fem perspektiv av social hållbarhet.
Flera saker tas upp som skillnader i inkomst, valdeltagande, delaktighet och
in�ytande, jämställdhet och integration.

Uppdrag till kommunstyrelsen:

● Inrätta en social investeringsfond

●      Inför en jämställdhetsmiljon i enlighet med Vänsterpartiets tidigare
motion

● Ta fram förslag på inrättande av politiskt forum (nämnd eller beredning)
för att driva det klimat- och miljöarbetet och implementera (och
uppdatera) det klimat- och miljöpolitiska programmet

● Skapa ett kommunalägt energibolag

● Tornberget och Haninge Bostäder ska växla upp arbetet med
energie�ektivisering och energiproduktion

● Uppdra till Tornberget att ta fram ett förslag på vilka förskolor som är
passande att tidigarelägga för att kunna använda i evakueringssyfte och
därmed minska kostnader för evakueringslokaler

● Ökade satsningar och ambitioner i klimat- och miljöarbetet för att nå
målen i det klimat- och miljöpolitiska programmet

● Ta fram en koldioxidbudget för Haninge

● En storsatsning på klimatsmarta och billiga hyresrätter enligt koncepthus
som SABO:s kombohus

● Haninge Bostäder ska bygga kollektivhus med billiga hyresrätter

● Ta fram en åtgärdsplan för att minska sjukfrånvaron i de olika
förvaltningarna
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● Ta fram en åtgärdsplan för att öka in�ytande för personalen i kommunens
förvaltningar, verksamheter  och öka demokratiseringen

● Erbjuda bra arbetsförhållanden, löner och individuell påverkan för
arbetstagarna och därigenom vara en attraktiv arbetsgivare.

● Arbeta aktivt för att få stora, medelstora och små företag, speciellt inom
industrin, att etablera sig i Haninge och därigenom skapa �er
arbetstillfällen
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6.2 Grund- och förskolenämnden

Utöver vad som stadgas i kommunallag, speciallagstiftning och reglemente gäller
följande för grund- och förskolenämnden. Skolformer i Haninge kommun upp till
och med årskurs 9 är organiserade under grund- och förskolenämnden:
förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och
fritidshemsverksamhet.

Driftbudget

Vänsterpartiets ekonomisk ram 2023: 2 466 000  tkr

Skillnad mot den styrande alliansen 2023: + 56 000 tkr

Ramen redovisas exklusive den reserv som lagts hos kommunfullmäktige för att täcka
icke prognostiserade volymrisker i pengsystemet. Budgetramen ska täcka pris- och
löneökningar samt nedanstående verksamhetsutveckling.

Det är viktigt att skolans olika delar är i egen regi. Dels ska de skattemedel som avsätts
komma eleverna och verksamheterna till godo fullt ut. Det ger även eleverna och
personalen en större trygghet att komma tillrätta med missförhållanden som kan
uppstå, jämfört med privata företag. Kommuninvånarnas skattepengar ska gå till en
verksamhet med hög kvalitet med god arbetsmiljö för personalen, inte till privata
vinster för företagen. Dels så har utbildningsförvaltningen det svårt redan idag med
planeringen inför framtiden. De privata företagen gör att det går inte att ta ett
helhetsgrepp i frågan och planera framåt. Andelen elever i förskola och skola som går
i kommunal regi minskar. Det försvårar för kommunen och försämrar för eleverna
och personalen.

Vi vill sätta ett stopp för etablering av �er privata företag inom välfärden, även inom
förskolan och skolan.
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Elevpengen är det som i grunden styr resurserna i skolan. Det är elevpengen som styr
vilka fasta kostnader skolan kan budgetera med, t ex vilken lärartäthet man kan ha
eller omvänt; hur stora klasserna ska vara. Den styrande alliansen höjer elevpengen
för alla elevkategorier, utom strukturbidraget för nyanlända som man, förvånansvärt
nog, fryser. Innan vi får igenom en genomgripande förändring av elevpengen, där vi
låter �era strukturella frågor få genomslag i syfte att skapa en likvärdig skola, så höjer
också Vänsterpartiet elevpengen i alla elevkategorier med nivåer över nivån för pris-
och löneökningar - inklusive strukturbidraget för nyanlända. Totalt ligger det 36
miljoner kronor mer i elevpeng i Vänsterpartiets budget än i den styrande alliansen.

Haninge använder strukturbidrag i väldigt liten skala: för nyanlända och barnomsorg
på obekväm arbetstid. Men man kan också ha �er strukturella faktorer.
Skolinspektionen noterar glädjande att “En tendens som kunnat iakttas i
granskningen är att den socioekonomiska faktorn vårdnadshavarens
utbildningsbakgrund används av allt �er kommuner.”
Skolinspektionen - kommunens arbete med segregationen i skolan

Den typen av strukturstöd, som kompenserar skolor som har många
socioekonomiskt svaga elever, bör användas mer i Haninge.

Skolinspektionen har vidare undersökt hur kommunerna använder strukturbidrag
och är ganska kritisk:

“Här följer Skolinspektionens viktigaste iakttagelser: Endast en liten del av de
ekonomiska resurserna omfördelas för att uppväga skillnader i barns och elevers
förutsättningar. I tolv av de granskade kommunerna har Skolinspektionen
identi�erat utvecklingsområden som är direkt förknippade med
resursfördelningssystemet. I ett mindre antal kommuner är omfördelningen så liten,
till exempel 1–2 procent av grundskolans budget, att det framstår som osannolikt att
omfördelade medel kunnat få någon påtaglig e�ekt. I de fall omfördelning alls sker
inom förskolan liknar den grundskolans. Omfördelning mellan fritidshem enligt

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2014/segregation/slutrapport---segregation-i-skolan.pdf
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socioekonomiska kriterier förekommer sällan. Resultatet visar dock att det �nns
kommuner som åstadkommer kraftfull omfördelning. Exempel �nns där skolor fått
upp till 50 procent högre skolpeng än genomsnittet som resultat av socioekonomisk
omfördelning, vilket skapat förutsättningar för att utveckla verksamheten.”
Skolinspektionen - kommunens arbete med segregationen i skolan

I Haninge utgör strukturbidragen en blygsam del av elevpengarna. Så Haninge ligger
i de nedre regionerna för att kompensera socioekonomiska faktorer. Strukturbidraget
till barnomsorg på obekväm arbetstid är ju inte per se en kompensation för
socioekonomiska förhållanden, utan en kompensation för kostnadsbilden att bedriva
barnomsorg på obekväm arbetstid.

Vänsterpartiet är kritisk mot systemet med elevpeng

Vänsterpartiet anser att nuvarande skol�nansieringssystem med elevpeng måste
avska�as för att öka likvärdigheten i skolan. Modellen där en viss summa pengar
följer med varje elev skapar incitament för stora klasser. Kostnaderna för att bedriva
undervisning är i stort sett de samma oavsett klassens storlek, vilket leder till att stora
klasser går med överskott och mindre klasser med underskott. Med andra ord
missgynnas skolor med hög lärartäthet medan skolor med låg lärartäthet gynnas av
dagens elevpengssystem. Skolor på landsbygd och skolor med elever med behov av
mindre undervisningsgrupper missgynnas. Klasstorlek och lärartäthet har betydelse
för elevers kunskapsinlärning. Tydligast är det för elever som går de första åren i
grundskolan, samt elever som inte får så mycket stöd i sina studier hemifrån. Med ett
förändrat skol�nansieringssystem, nationellt ansvarstagande och en sammanhållen
skola kan den negativa trenden vändas och skolsystemet ges förutsättningar att bli
jämlikt. Vänsterpartiet vill därför att staten ska överta huvudansvaret för
skolväsendets samtliga områden för att garantera alla enheter likvärdiga ekonomiska
och kompetensmässiga förutsättningar.

Vänsterpartiets skolpolitik - En demokratisk och trygg skola

Vänsterpartiets ideal kring demokrati bygger på upplysta samhällsmedborgare. Det
kräver både ett sammanhållet utbildningssystem och en hög nivå av kunskap hos hela

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2014/segregation/slutrapport---segregation-i-skolan.pdf
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befolkningen. Vi vill skapa en jämlik och sammanhållen skola. Förskolan och skolan
ska lägga grunden för ett liv med möjligheter – inte ett förstelnat klassamhälle, som i
sin tur leder till otrygghet och splittring.

En jämlik skola och förskola är bra för alla. När elever med olika bakgrund och
livs åskådning möts förbättras inte bara resultaten utan också sammanhållningen.
Skolan kan inte avska�a klassamhället och lösa alla samhällets orättvisor, men kan
jämna ut skillna der så att alla barn får en bra start i livet. Därför bör den tillföras mer
resurser som för delas efter behov, så att de barn som behöver stöd kan få det direkt
och inte halkar efter. Detta är också skolans mycket viktiga kompensatoriska
uppdrag.

I en demokratisk skola möts alla elever av positiva förväntningar inte minst eftersom
det �nns stark evidens för att det är så det bästa lärandet sker. I en demokratisk skola
arbetar man också utifrån premissen att det är skolans och undervisningens kvalitet
som avgör hur det går för eleverna och eftersträvar aktivt att motverka de skillnader i
förut sättningar som följer med elevernas bakgrund. Det innebär att skolan måste bli
mycket bättre på att erbjuda elever särskilda stödinsatser, något som har stor
betydelse för det förebyggande trygghetsarbetet. Dessa insatser måste ständigt följas
upp och omprövas så att de hela tiden är anpassade till elevens behov. Våldsyttringar
och mobbning ska aldrig accepteras, samtidigt som mest fokus bör ligga på att
motverka grundorsakerna.

Likabehandling

Att skolmiljön präglas av trygghet och arbetsro är en förutsättning för att eleverna ska
kunna tillägna sig kunskap och utvecklas socialt. Den kränkande behandling som
alltför ofta förekommer i skolan måste motarbetas med kraft, och alla vuxna i skolan
bär ett ansvar för detta. Ofta betraktas eleverna som en del av problemet – inte som
en del av lösningen. Elevernas delaktighet är viktig för ett välfungerande
likabehandlingsarbete. En politik som i grunden betraktar elever som potentiella hot
mot ordningen i skolan hamnar fel.
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Förebyggande åtgärder är generellt av betydligt större vikt för att verkligen förhindra
kränkningar än vad disciplinära åtgärder är. En välfungerande elevhälsa, liksom ett
nära samarbete mellan hem, skola, fritidshem och föreningsliv, är exempel på
förebyggande arbete som behöver tillmätas större vikt.

Sedan metoo-revolutionen startade och berättelser började spridas i mitten av
oktober 2017 har många �er upprop gjorts från olika branscher. I skolans värld
startades #tystiklassen, #räckupphanden och #ickegodkänt. Tyvärr är skolan i dag en
av de vanligaste platserna där unga tjejer utsätts för sexuella trakasserier. Tusentals
tjejer och kvinnor – unga som gamla – har vittnat om sexuella trakasserier och
övergrepp inom skolan. Förövarna har en sak gemensamt: De är män. Klasskompisar,
lärare eller annan skolpersonal.

I organisationen Friends årliga rapport Friendsrapporten från 2017 beskrivs hur �era
elever och lärare är så vana vid sexuella trakasserier att de ser det som en del av
vardag en och att det är så tjejer och killar beter sig mot varandra.

För afrosvenskar och svarta över hela världen har mordet på George Floyd i USA och
allt som följde därefter upprört och påmint om egna upplevelser av rasism och
afrofobi.

Stiftelsen Friends senaste rapport visar att etnicitet är den vanligaste grunden för
trakasserier i skolan. Trots detta samt det faktum att forskningsstudier från bl.a.
Harvard University visar hur rasism och dess konsekvenser skadar barns psykiska och
fysiska hälsa så saknar många skolor fortfarande konkreta verktyg för att medvetet
arbeta före byggande och hantera kränkningar, trakasserier och ojämlik behandling
som har sin grund i afrofobi eller annan diskriminering p.g.a. hudfärg. Detta bidrar
till att tusentals barns upplevelser av rasism i skola och förskola inte erkänns.

Under många år har det uppmärksammats att elever som utsätts för rasism eller
sexuella kränkningar inte får det stöd som behövs. En del av detta är det systemfel
som gör att den typen av kränkningar ska anmälas till
Diskrimineringsombudsmannen (DO) som sällan utreder och inte heller har några
sanktionsmöjligheter mot skolorna. En elev som blir mobbad kan få hjälp av
Skolinspektionen, men är kränkningarna av sexuell eller rasistisk karaktär händer
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oftast ingenting eftersom DO inte vidtar några åtgärder med hänvisning till att de
inblandade är minderåriga. Två av varandra oberoende utredningar har föreslagit att
ansvaret för diskriminering i skolan ska �yttas från DO till Skolinspek tionen men
trots det har ännu ingenting hänt. Redan i samband med #metoo sade dåvar ande
utbildningsministern till Dagens Nyheter att ett lagförslag fanns färdigt att läggas
fram på bordet. Snart tre år senare �nns fortfarande inget lagförslag och elever
fortsätter att hamna i kläm. Men även om vi får vänta ett tag till på att
myndighetsansvaret hamnar på rätt plats, så kan Haninges skolor ändå göra mycket
för att förebygga och hindra kränkningar av rasistisk eller sexuell karaktär.

När hot och våld sker i den svenska skolan, oavsett om det är gentemot lärare eller
gentemot elever, ska självfallet åtgärder sättas in av skolledningen. Det är dessutom
viktigt att våra lagstiftningar följs av rättsväsendet. Skolan ska ansvara för att även
vårdnadshavarna inkluderas i värdegrundsarbetet.

Hot och våld i skolan förebyggs genom ett seriöst värdegrundsarbete; alla människors
lika värde, individens frihet och integritet, jämställdhet och solidaritet mellan
människor – dessa värden lyfts fram i skollagen som grundläggande demokratiska
värderingar och mänskliga rättigheter - är centrala i skolans förebyggande arbete.

Elevdemokrati

Skolans och elevernas relationer ser ut på många olika sätt. Precis som i andra
samhälls grupper, som studenter eller arbetstagare, ska därför elever ha ett antal
rättigheter. För Vänsterpartiet är alla människors rätt till in�ytande över sin
livssituation en viktig prin cip. Detta gäller givetvis också skolelever. Både
skollagstiftningen och arbetsmiljölag stiftningen ger också eleverna rätt till in�ytande.
Det är bra, men det är viktigt att lagen följs, utökas och blir verklighet.

In�ytandet ska innebära att eleverna har möjlighet att påverka de beslut som skolan
fattar. Det kan handla om att i samråd med läraren bestämma över formerna för
utbild ningen, hur man skapar studiero i klassrummen eller planering av skolans
utomhus miljö.
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Arbetsmiljöfrågor, värdegrunder och eventuella regler för samvaron på skolan ska
diskuteras aktivt. Företrädare för elever ska inte bara vara delaktiga i framtagandet av
sådana regler utan även i besluten om desamma. Såväl elevrepresentanter som
elev skyddsombud ska ha rätt till utbildning samt kompensatoriskt stöd för den
undervisning de gått miste om under sin utbildning. Skolan ska också vara skyldig att
tillhandahålla de lokaler och den utrustning som behövs för att elever och
elevrepresentanter ska kunna hålla de möten och andra sammankomster som krävs
för att utöva det in�ytande man har rätt till.

Det är väl känt att de som går i skolan när det är valår har ett högre valdeltagande än
andra förstagångsväljare. Att kunna engagera sig politiskt är en central del i att vara en
demokrati. Därför är det viktigt att elever har möjlighet att engagera sig politiskt i
skolan och att möta representanter från olika politiska hemvister. Under de senaste
åren har de politiska ungdomsförbundens möjlighet att komma ut på skolor kraftigt
begränsats. I stället för att se ungdomsförbund som ett problem bör skolorna se dem
som en tillgång som vitali serar vår demokrati.

Skolan är ingen o�entlig plats. Men Vänsterpartiet anser att det är nödvändigt för
demo kratin att politiska organisationer under ordnade former tillåts sprida
information på skolor.

Våld i skolan

Skolan är till viss del en återspegling av samhället. Sverige var en gång i tiden ett av
världens mest jämlika länder. I dag ser det inte ut så. I dag ser vi allt större psykisk
ohälsa. Vi ser hur patriarkala strukturer, sexism och skönhetsideal påverkar unga
tjejers psykiska hälsa. Vi ser också hur segregationen breder ut sig p.g.a. de ökande
klyftorna och rasismen.

När hot och våld sker i den svenska skolan, oavsett om det är gentemot lärare eller
gentemot elever, ska självfallet åtgärder sättas in av skolledningen. Det är dessutom
viktigt att våra lagstiftningar följs av rättsväsendet. Men grundorsakerna till
problema tiken kommer inte att åtgärdas så länge vi inte har en bättre arbetsmiljö för
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skolans per sonal, så länge vi inte har mindre grupper i skolan och så länge vi inte har
en elevhälsa som �nns där i tillräckligt stor utsträckning för våra elever.

Sociala problem och kränkningar på en skola uppstår inte ur tomma intet – det
om givande samhället och vårdnadshavarna behöver involveras mer och på ett
strukturerat sätt i arbetet för att alla elever ska ha en trygg skolgång.

Vänsterpartiet menar att grundorsakerna till att våldet i skolan har ökat måste belysas.
En av dessa orsaker är en alltmer segregerad skola p.g.a. det system som har byggts
upp under de senaste decennierna, där eleverna ses som kunder och inte som elever
som har rätt till kunskap. Där införandet av friskolor och skolpeng har gjort att
skolans kompen satoriska uppdrag fått mindre betydelse och elever med störst
stödbehov samlas på skolor med låg personaltäthet och för få behöriga lärare.
Tryggheten minskar när barn inte får det stöd de behöver i skolan. När barn inte blir
sedda tappar de lätt framtidstron.

Skolan ska ansvara för att även vårdnadshavarna inkluderas i värdegrundsarbetet.
Såväl rektor som personal bör ha en handlingsplikt, inte bara anmälningsplikt, när
dessa fått kännedom om att en elev blivit utsatt för kränkande behandling, något som
fram hållits av DO. Det ska vara tydligt att plikten att anmäla och åtgärda problem
inte bara gäller när en elev anser sig utsatt för kränkande behandling – skolan ska göra
en egen bedömning av om det inträ�ade kan vara ett exempel på kränkande
behandling eller diskriminering. Men för att kunna göra det behöver lärare och
skolledare mer verktyg och resurser. Vi menar att den nuvarande lagstiftningen mot
mobbning och kränkande behandling som �nns i Sverige måste bli bättre.
Lagstiftningen på detta område bör utvecklas ytterligare. Regeringen bör utreda hur
lagstiftningen kan utvecklas när det gäller mobbning, våld och kränkande behandling
i syfte att stärka tryggheten och studieron i skolan.

Vänsterpartiets prioriterade uppdrag för Grund- och förskolenämnden

Rätt till heltid i förskolan

Vänsterpartiet tycker det är självklart att man inte gör skillnad på barn. Som det ser ut
idag så får alla barn inte rätt till lika många timmar i förskolan baserat på föräldrarnas
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sysselsättning. Barn till arbetssökande samt barn vars föräldrar är föräldralediga med
syskon får endast ta del av förskolans verksamhet på 30 h i veckan till skillnad från
barn till yrkesverksamma föräldrar som får ta full del av den pedagogiska
verksamheten.

Förskolan är till för barnen och inte föräldrarna. Den pedagogiska verksamheten som
bedrivs inom förskolan ska alla barn ha rätt att ta del av lika mycket. Både svensk och
internationell forskning visar att barn som tagit del av pedagogisk verksamhet i tidig
ålder klarar sig bättre i skolan vilket också resulterar i bl.a. större framgång i
arbetslivet, till skillnad från barn som inte tagit del av pedagogisk verksamhet. Studier
visar att barn som gått i pedagogisk verksamhet har ett tydligt försprång i livet både
på kort och lång sikt. Därför tycker vi att alla barn ska ha rätt till samma
förutsättningar och möjligheter, vilket börjar med lika rätt till heltid i förskola för alla
barn.

Tack vare Vänsterpartiet så utökades tiden för den grupp barn som inte hade rätt till
heltid från 25 h i veckan till 30 h. Den rätten har den styrande alliansen börjat nagga i
kanten. Vi vill fortsätta den utvecklingen så att de barnen ska ha möjlighet att ta del
av förskolans pedagogiska verksamhet upp till 40 h i veckan om behov och önskemål
�nns.

Mindre barngrupper

Hösten 2021 röstade vi igenom förslaget om att småbarnsgrupperna i förskolan ska
bli mindre. Vi vill däremot inte stanna där, utan vi vill att alla barngrupper i förskolan
blir mindre och därför la vi en motion om det som tyvärr inte gick igenom, dvs att
även de stora barngrupperna ska bli mindre.

Barngruppernas storlek i förskolan är något som Haninge kommun har fått väldigt
dåligt omdöme inom. I Lärarförbundets senaste rankning för år 2021 så hamnar vi på
placering 260 av 290 bland Sveriges alla kommuner. Vi är alltså i bottenskiktet när
det kommer till att följa de riktlinjer som �nns för barngruppernas storlek i
förskolan. I en enkätundersökning som Lärarförbundet har gjort uppger hälften av
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förskollärarna i landet att de inte hinner med sitt uppdrag pga för stora barngrupper.
För stora barngrupper leder också ofta till högre ljudnivå och ökad stress vilket i sin
tur leder till ökad sjukfrånvaro hos förskolepersonalen.

Fler utbildade pedagoger behöver anställas så att det blir färre barn per pedagog i
barngruppen. Detta är en viktig insats utifrån ett barnrättsperspektiv,
personalperspektiv samt ett kvalitetsperspektiv. Med mindre barngrupper kommer
barnen att känna sig mer trygga och mer sedda samt personalen mindre stressade och
mer tillfreds med sin arbetssituation. Barn ska ha rätt att synas och höras, en rätt våra
förskolor inte kan ge dem om det inte �nns nog med personal. Personalen förtjänar
också en god arbetsmiljö och sunda arbetsvillkor, vilket vi måste möjliggöra för de.

Återinför öppna förskolan i Brandbergen och Jordbro

Idag �nns endast öppna förskolan i Handen och den är knuten till BVC som också är
beläget i Handen. Tidigare så hade vi i kommunen BVC och öppna förskolor i både
Brandbergen och Jordbro. Dessa lades ner och invånare i de här områdena hänvisas
nu att istället ta sig till Handen, vilket försvårar närheten för de boende i Jordbro och
Brandbergen. Det fanns en strategisk tanke med att ha dessa verksamheter just i
Brandbergen och Jordbro. I dessa områden �nns ett annat stödbehov hos de boende,
där många är nyanlända och många har socioekonomiska svårigheter. Brandbergen
och Jordbro är även områden som av Polisen bedöms som utsatta områden sen �era
år tillbaka.

Ett utsatt område karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har
en inverkan på lokalsamhället. Kriminellas påverkan kan utgöras av direkta
påtryckningar, exempelvis genom hot och utpressning, eller indirekta, som
narkotikahandel som bedrivs öppet och ett utåtagerande missnöje mot samhället.
E�ekten blir att de boende i området upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en
minskad benägenhet att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen.

Därför var det verkligen ett dåligt beslut att slå igen dörrarna för de öppna
förskolorna i just Brandbergen och Jordbro där de verkligen behövs och gör stor
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nytta. Öppna förskolans verksamhet är oerhört viktigt utifrån �era perspektiv.
Öppna förskolan vänder sig till föräldrar som är hemma med barn som ännu inte har
börjat i förskolan för att utveckla barns kreativitet och förbereda dem inför förskolan.
Men öppna förskolan har också en viktig vägledande funktion och gör ett viktigt
förebyggande arbete genom att personalen där samtalar med föräldrar på ett mer
direkt sätt. Föräldrar kommer ofta nära personalen då man umgås tillsammans med
sitt barn i verksamheten och kan känna ett förtroende att dela med sig om sådant som
t.ex. om man utsätts för våld i nära relation eller något annat problematiskt som man
kan behöva stöd i från kommunen. Föräldrar kan få rådgivning om vilken myndighet
eller verksamhet man ska vända sig till vid behov av hjälp och personalen på öppna
förskolan blir den viktiga länken. Öppna förskolan är även en hälsofrämjande och
nätverksskapande arena där kontakter knyts och erfarenheter delas mellan olika
familjer. Gemenskapen som skapas med andra vuxna och barn är en viktig del för
integration och skapar möjligheter till språkutveckling.

Vi vill därför att de öppna förskolorna blir verksamma igen i Brandbergen och
Jordbro. För att nå de som bor i dessa områden så är det viktigt med lokal närhet,
närhet är avgörande i många fall när man har småbarn och lever med begränsade
resurser.

Öppna en F-9 skola i Jordbro

Under våren år 2011 beslutade en majoritet i kommunfullmäktige att lägga ner
Jordbromalmsskolan som hade årskurserna 6-9. Vänsterpartiet var emot det förslaget
då och är fortfarande kritisk till nedläggningen. Med ett så stort elevunderlag på ca
500 elever i årskurs 7-9 i Jordbro och med den växande befolkning vi har i
kommunen tillsammans med en expandering av bostäder, så behöver vi en F-9 skola i
Jordbro. Jordbro är ett område som kontinuerligt rustas ned (BVC och Jordbro
kultur- och föreningshus som lades ner efter Jordbromalmsskolans nedläggning) när
det egentligen behöver mer samhällssatsningar. Det bedöms som en av Polisens
utsatta områden och det är därför även utifrån den aspekten viktigt med en F-9 skola
då skolan är en av våra främsta förebyggande åtgärder för barn.
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Rätt till frukost

Vänsterpartiet anser att alla barn i landets samtliga skolor ska få äta sig mätta varje dag
och att de ska ha rätt till frukost. För oss är detta lika självklart som att de ska få ta del
av en pedagogisk verksamhet av god kvalitet. Många barn och unga äter inte frukost
hemma. Det kan bero på att tiden inte räcker till eller på dåliga matvanor. Det �nns
emellertid också barn som möts av ett tomt kylskåp på morgonen. Föräldrarna har
helt enkelt inte råd att köpa mat.

December 2021 bifölls vår motion i kommunfullmäktige om att införa kostnadsfri
frukost i alla våra kommunala skolor i Haninge. Innan så har vissa skolor haft det
kostnadsfritt, vissa skolor tagit en avgift och vissa skolor saknat det helt. Vi är glada
att vår motion gick igenom och för att det nu blir lika för alla elever i våra
grundskolor och ett enhetligt agerande som kommun.

Vi vill att kostnadsfri frukost ska vara en insats som vi fortsätter att ha framöver och
att det blir en självklar del av skolans verksamhet.

Inför fritidsklubb för mellanstadiet i grundskolan

Fritidshem erbjuds i kommunens grundskolor till elever som går i årskurs 1-3 och är
ett bra komplement till förskoleklassen och skolan. Fritidspersonalen är även med
under dagen med eleverna i deras undervisning i klasserna och är både ett stöd till
lärarna men får också en bra kontakt med eleverna som sen kommer till
fritidsverksamheten. Däremot saknas liknande verksamhet för elever som går i
årskurs 4-6 i grundskolan. Dessa elever skulle också behöva denna typ av verksamhet
att kunna gå till efter skoltid och ha en kontakt med fritidspersonal under dagtid
under skolans undervisningstid, genom t.ex. fritidspersonalens närvaro i
klassrummet och på rasterna.

Satsa mer på stödfunktioner och elevhälsan

År 2020 är ett år som inget annat vi varit med om i modern tid och som kommer att
gå till historieböckerna. Året inleddes med nyhetssändningar om ett okänt dödligt
virus som spred sig i snabb takt till världens alla hörn. Sjukdomen Covid-19 som
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orsakas av detta virus har inte lämnat  någon oberörd. Idag, två år senare är många av
oss i Sverige vaccinerade och sjukdomen klassas inte längre som samhällsfarlig sedan
den 1 april, utan som en anmälningspliktig sjukdom

Däremot har vi fått alarmerande rapporter i Sverige och internationellt om barn och
ungas utsatthet pga pandemins konsekvenser. Barn och ungas utsatthet i riket ökade
markant i och med pandemin. Bris rapport för år 2020 redogör för att barn som
tidigare redan befann sig i en utsatthet �ck en svårare situation när pandemin bröt ut.
Myndigheternas rekommendationer om isolering, att alla i största mån ska arbeta
hemifrån, en ökande arbetslöshet, ekonomiska svårigheter och en osäkerhet inför
framtiden ledde till stora påfrestningar för många familjer. Våld i nära relationer
ökade dramatiskt och i förlängningen ökade även det psykiska och fysiska våldet mot
barn och unga i hemmet med 30%. Kontakten till BRIS från barn som uppger
nedstämdhet ökade med 55% och samtal till barn och ungdomspsykiatrin ökade med
44%. I Haninges skolor ökade kontakten till kuratorerna och de elever som hade svårt
att följa med i undervisningen innan pandemin �ck desto svårare med studierna.

Våra barn och unga är en av de grupper i samhället som har drabbats hårdast av
pandemin och som i framtiden kommer att ha ännu svårare att ta sig fram, att klara
av sina studier, söka sig vidare till högre studier, lyckas få ett arbete och ett ordnat liv.
Skolans kompensatoriska uppdrag  har generellt varit svårare att genomföra när elever
har behövt delta i undervisningen på distan. De långsiktiga e�ekterna av Covid-19
kommer att ha fortsatt verkan de närmsta åren på barn och ungas möjligheter med
att uppnå ett välmående, hälsosamt och stabilt liv.

Nu har vi även ett annat orosmoln som lagt sig över Europa. Kriget i Ukraina och
hotet om en invasion av Ryssland i Sverige. Frågor om Nato-medlemskap, skyddsrum
och skyddsberedskap är frågor vi dagligen får se i media. Många av de som lyckats �y
från Ukraina har tagit sig till andra länder i Europa där Sverige och Haninge inte är
ett undantag. Vi har mottagit �ertal �yktingar och många barn har redan fått börja i
våra skolor. Vi behöver därför även utifrån denna aspekt rusta upp vår elevhälsa och
resurser i skolan, så att vi kan ta emot de barn och unga som �ytt från Ukraina på
bästa sätt. Dessa barn kommer med ett krigstrauma och elevhälsan behöver vara
tillgänglig samt resursstark för att kunna bemöta det stödbehov som �nns. Även barn
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och unga som bor i Sverige är påverkade av kriget i Ukraina genom allt som de får ta
del av i media. Det är en oro och otrygghet som påverkar oss alla, inte minst barnen.

Vi behöver göra de nödvändiga satsningarna nu med mer förebyggande,
hälsofrämjande och kunskapsfrämjande insatser i skolan. Vi behöver �er kuratorer,
skolsköterskor, specialpedagoger och andra stödfunktioner i skolorna. Allt �er barn
och unga behöver dessa viktiga stödfunktioner.

Enligt 2a kapitlet i skollagen regleras elevhälsan enligt nedan:

25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan,
specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det �nnas elevhälsa.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det �nnas tillgång till
skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det �nnas tillgång till
personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan
tillgodoses.

26 § En huvudman för kommunal vuxenutbildning får för sina elever anordna
sådan elevhälsa som avses i 25 §.

Lag (2020:446).

Förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relation

Under februari månad 2022 genomfördes en kartläggning i Haninge kommun som
vi drev igenom om Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck och
e�ekterna av Covid-19 pandemin samt en kartläggning av hedersrelaterat våld och
förtryck bland ungdomar i Haninge.

Resultaten från kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland ungdomar i
Haninge visar att minst 26 % �ickor och 12 % pojkar lever med begränsningar i
livsutrymme i form av att t.ex. inte få ha en �ickvän/pojkvän, förväntas vara oskuld
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tills giftermål, inte får välja sin framtida partner eller ha relation med samkönad
person.

Vissa uppger även att de har blivit utsatta för våld, förtryck och kränkningar när de
har gått emot de förväntningar som �nns från anhöriga men även av omgivningen
vilket kan vara inom skolan. Mörkertalet är tyvärr dessutom stort, då
undersökningen endast omfattar ungdomar i Haninges kommunala skolor bland  åk
9 i grundskolan och åk 2 i gymnasiet, vilket är 791 elever av de totalt 1441 tillhörande
urvalsgruppen.

I undersökningen får eleverna svara på vart de skulle vända sig om de behövde hjälp
och majoriteten svarar att de främst skulle be om stöd från någon av skolans
representanter. Därför är det oerhört viktigt att vi har en elevhälsa som fungerar och
hinner arbeta förebyggande, uppsökande och ta emot besök av de elever som är i
behov av stöd och vägledning. Som det ser ut i elevhälsan idag så hinner inte
kuratorerna med det förebyggande eller uppsökande arbetet, och inte heller att
avvara den tid som behövs för de som kommer i kontakt med elevhälsan.

Resultatet från kartläggningen våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck och e�ekterna av Covid-19 pandemin, presenterar två olika beräkningar
gällande antal barn i Haninge som upplevt våld i hemmet under 2021. Den ena
si�ran bygger på kommittén mot barnmisshandels uppskattningar som räknats om
utifrån Haninges befolkningsstatistik där antalet barn som upplevt våld i hemmet
uppskattas vara cirka 2242 barn. Si�ran omfattar både barn som själva varit utsatta
och barn som bevittnat våld mellan vuxna. Den andra uppskattningen utgår från
Stiftelsen Allmänna Barnhusets beräkningar också omräknat utifrån Haninges
befolkningsstatistik. Utifrån dessa beräkningar uppskattas att nästan 2 466 barn i
Haninge kommun utsatts för allvarligt fysiskt våld och att 3 138 barn har bevittnat
fysiskt eller psykiskt våld mellan vuxna i hemmet.
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Enligt statistik från BRIS så framkommer det en ökning av samtal som rör
familjekon�ikter samt fysiskt och psykiskt våld till följd av pandemin med de
restriktioner om bl.a. isolering som tillkom.

Vi ser väldigt allvarligt på de här förhållandena och det �nns mycket vi kan göra för
att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära
relationer. Majoriteten av de som drabbas är �ickor och kvinnor. Vi behöver göra
satsningar för ett jämställt samhälle, vilket är ett mål i sig själv men också en
förutsättning för en hållbar utveckling av samhället.

Ett av de förslag som vi har lagt fram är t.ex. vår motion om feministiskt självförsvar,
maskulinitetsnormer och hbtq. I den föreslår vi bl.a. att feministiskt självförsvar blir
en återkommande och schemalagd del i undervisningen för tjejer från åk 6 och uppåt
i samtliga grundskolor i Haninge kommun samt att maskulinitetsnormer blir en
återkommande och schemalagd del i undervisningen för killar från åk 6 och uppåt i
samtliga grundskolor i Haninge kommun. Vi föreslår också att workshops i
hbtq-frågor blir en återkommande och schemalagd del i undervisningen för alla
elever från årskurs 6 och uppåt i samtliga grundskolor i Haninge kommun.

Vi har även lagt ett förslag om vår motion att införa en jämställdhetsmiljon i
kommunen som innebär att vi öronmärker en miljon kronor för
jämställdhetssatningar som t.ex. kompetensutbildningar av personal och workshop i
enlighet med motionens intentioner, dvs att stärka jämställdheten.  Det är även
viktigt att kompetensutveckla personal som är arbetar inom skolan kring
hedersrelaterat förtryck och våld och våld i nära relationer, så att det förebyggande
arbetet stärks och barn som är utsatta upptäcks i ett tidigare skede.

Vi ser även ett stort behov av socialsekreterares närvaro i skolan. Det är viktigt att
samverkan samt kompetensöverföring mellan skolan och socialtjänsten stärks för att
fånga upp de elever som be�nner sig i en utsatthet.
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Alla elever ska klara skolan

I Sveriges rankning av bästa skolkommun år 2021 landar Haninge kommun längst
ner på listan, 290:e plats av 290. Förra årets rankning var Haninge på plats 287 och
har alltså nu i den senaste rankningen fått sämre resultat och är allra sist på listan. Det
innebär då också att Haninge ligger sämre till än samtliga fyra grannkommuner,
Huddinge (214), Botkyrka (283), Tyresö (273) och Nynäshamn (287) och är längst
ner på listan i hela Stockholms län på plats 26 av 26.

Enligt rapport från Lärarförbundet är Haninges svagheter en låg andel utbildade
lärare där vi har en rankning på 289: e plats av 290, resurser till undervisningen har vi
285:e plats av 290, lärartäthet är vi på 290: e plats av 290 och andel barn i förskolan
på 260: e plats av 290. På förväntad andel elever som i åk 9 är godkända i alla ämnen
är vi på plats 177 av 290 och på förväntad andel elever med fullföljd
gymnasieutbildning inom 3 år hamnar vi på plats 255 av 290. Vi har även en hög
andel lärare som varit sjukskrivna, där hamnar vi på plats 264 av 290. Detta kan man
tolka som ett resultat av en lärarkår som går på knäna för att försöka uppfylla skolans
riktlinjer och mål med de få resurser och satsningar som tillges skolan. Trots att vi har
högst lärarlöner i hela riket (plats 1 av 290) vilket rimligtvis borde attrahera utbildade
lärare till oss, har vi nästan sämst resultat i andel behöriga lärare (289 av 290) och
ligger sämst till i lärartätheten (290 av 290). Bra lön i all ära, men har man inte
fungerande verksamheter, en god resurstilldelning och en stark personalgrupp kan
det vara skäl nog att söka sig vidare till andra kommuners skolor där bättre
förutsättningar ges för att klara av skolans uppdrag.

Från tidigare årets rankning har vi tyvärr fortsatt i en sämre riktning och har en högre
uppförsbacke att ta oss upp för nu om vi ska lyckas vända den här utvecklingen i våra
skolor. Det betyder att vi har mycket att göra för att Haninges skolor och förskolor
ska bli bättre. Vi behöver göra rätt prioriteringar nu för att våra barn ska få en
likvärdig utbildning och lika goda förutsättningar i livet som andra barn runt om i
landet. Personalen kan bara göra så mycket som de redan gör med de medel de får. Vi
politiker behöver se till att skolan får det som behövs för att kunna utföra sitt
uppdrag. Det är vårt ansvar.
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För att vända den negativa trenden i Haninges skolor behövs det stora satsningar de
kommande åren. Vi behöver även ha i åtanke att pandemin har slagit hårt mot
skolorna och eleverna. Med stängningar, �exibla undervisningsformer, (vissa dagar i
skolan och vissa dagar hemma) och fjärr- och distansundervisning, så har det visat sig
att de elever som redan hade svårigheter i undervisningen innan pandemin har fått
ännu mer svårigheter att följa med i undervisningen under de nya skolformerna. I
framtiden får vi en stor utmaning med det kunskapsbortfall som de långsiktiga
e�ekterna av pandemin och de nya skolformerna har bidragit med. Alla barn har inte
heller samma förutsättningar hemma och många halkar efter i undervisningen. Vissa
barn kan få hjälp med studierna av sina föräldrar, medan vissa barn är helt beroende
av lärarnas stöd och vägledning i skolan.

Pandemins långsiktiga e�ekter kommer att följa oss många år framåt och den unga
generationen är en av de samhällsgrupper som nu och i framtiden drabbas hårdast.
De kommer att ha sämre förutsättningar att lyckas gå klart skolan, påbörja högre
studier, etablera sig på arbetsmarknaden och ha en stabil livssituation. Det i sin tur
kommer att öka risken för psykisk ohälsa och att hamna i riskzon för kriminella
aktiviteter. Det är upp till oss vuxna att ta vårt ansvar och trygga barnens framtid. Vi
behöver göra satsningarna nu för att minimera pandemins e�ekter och vi behöver
göra rätt satsningar. Vi behöver satsa på att utöka platserna till lärstudios, lovskola
och sommarlovsskola. Vi behöver ha �er legitimerade lärare och satsa mer på VAL (en
vidareutbildning av lärare, en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till
personer som arbetar som förskollärare eller lärare men saknar examen). Med den
stora brist på utbildade förskollärare och lärare som vi har i hela riket så behöver vi ta
tillvara på den kompetens och arbetskraft som vi har i vår egen kommun genom
vidareutbildning och satsning på personalen.

NPF – säkra skolor

En skola som är NPF-säkrad är en skola som har en anpassad miljö och undervisning
för att kunna möta upp elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF).
Anpassningen kan bl.a. vara en avskalad miljö i klassrum och övriga lokaler, inga
tavlor på väggarna, färgkodade scheman, tydliga anvisningar i lokalerna och i
klassrummen som när lektionen börjar och slutar, riktlinjer för läxor samt varierande
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arbetssätt under lektionen. Elevens individuella behov och förutsättningar är i fokus,
allt för att eleven ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning på bästa sätt. Eleven kan
t.ex. få tugga tuggummi om det hjälper koncentrationen, få använda hjälpmedel som
boll eller annat att sysselsätta händerna med under lektionens gång.

Källbrinksskolan i Huddinge kommun är en NPF-säkrad skola. Lärare och rektor där
framhåller konceptet som väldigt lyckat. En NPF-säkrad skola är inte endast
gynnsamt för elever med NPF utan för alla elever.

Vi vill att Haninge kommun också satsar på att införa NPF-säkrade skolor i
kommunen och möter de behov som våra elever har för att bättre kunna tillgodogöra
sig sin undervisning. Vi vill att det införs minst en NPF-säkrad förskola, grundskola
och gymnasium, för att kunna möta upp dessa behov hos alla åldersgrupper bland
barn.

Med de låga resultat som Haninges skolor har i rankningen av Sveriges bästa
skolkommun, kan NPF-säkrade skolor vara ett sätt att förbättra våra resultat på och
bättre kunna möta våra elevers behov.

Inför en Barnombudsman

För att sätta barnet i första rummet bör det införas en ny tjänst: en lokal
Barnombudsman. Den lokala Barnombudsmannen ska granska kommunens organ
som t.ex nämnder, beredningar och fullmäktige samt förvaltningarnas beslut,
säkerställa att personal utbildas i barnkonsekvensanalys och barnrättsperspektiv och
ska vara ombud för barn och föräldrar i enskilda fall för att säkerställa att barnets
rättigheter tillgodoses.

Barn i rörelse

Forskningen är tydlig med att barn som rör sig också presterar bättre i skolan. Det är
oavsett om det är lek eller idrott, det viktigaste är rörelse. Därför ska förutsättningar
�nnas för lek och rörelse för barn. Gårdsytan per barn på förskolan ska utökas och
rörelse och lek ska planeras in i schemat och undervisningen.
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Bra skolmat

Skolmaten bör lagas från grunden i skolans kök för att göra maten mer hälsosam och
smakrik. Vissa skolkök borde renoveras och personalen bör utbildas i att laga maten
från grunden. Om man gör det har man koll på vad den innehåller, vilket man ofta
inte har med de hel- och halvfabrikat som i stor utsträckning serveras i skolor och
förskolor idag.

Eftersom animaliska livsmedel har högre utsläpp av växthusgaser vill se en plan för att
minska animaliekonsumtionen inom kommunen. Vi vill därför införa vegonorm.
Det är fortsatt viktigt att kökspersonalen utbildas i vegansk och klimatsmart
matlagning. Vi vill också att målet ska vara att så mycket som möjligt av maten ska
vara ekologisk. Då ekologisk mat ofta är något dyrare och växtbaserad mat ofta är
billigare så blir det ett nollsummespel att öka andelen ekologisk mat och andelen
växtbaserad mat. Vikingaskolan är ett exempel på en skola som redan gör ett väldigt
bra arbete.

All djurhållning och konsumtion av animalier ska därför utgå från att djur är
kännande varelser och de ska ges ett gott liv och möjlighet till ett naturligt beteende.
Animalier som bidragit till ett särskilt stort lidande för djuren ska fasas ut.

Uppdrag till nämnden:
● Införa heltid för alla barn i förskolan
● Öppna en F-9 skola i Jordbro
● Mer personal till förskolorna och mindre barngrupper
● Återinför öppna förskolan i Brandbergen och Jordbro
● Inför fritidsklubb för mellanstadiet i grundskolan
● Skola i egen regi, inga �er vinstdrivande förskolor och skolor
● Fler legitimerade lärare och satsningar på att obehörig personal kan

vidareutbildas och bli behöriga
● Satsa mer på förebyggande och hälsofrämjande insatser inom elevhälsan
● Införa tjänsten en lokal Barnombudsman
● Utbilda personal inom NPF och påbörja arbetet med att NPF-säkra en skola
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● Främja lek och rörelse för barnen
● Inför vegonorm i skolbespisningen och fortsatt utbildning av personal i

vegansk och klimatsmart matlagning
● Ha kostnadsfri frukost på kommunens skolor
● Grund- och förskolenämnden uppdras att arbeta med attitydförändringar för

att främja jämställdhet, exempelvis genom workshops om feministiskt
självförsvar, maskulinitetsnormer och hbtq-frågor samt att utbilda personal i
genuspedagogik

● Grund- och förskolenämnden uppdras att arbeta med våldsförebyggande
arbete, exempelvis Mentors for violence prevention
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6.3 Socialnämnden

Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för
socialnämnden enligt reglementet. Socialnämnden ansvarar för individ- och
familjeomsorg, d.v.s. ekonomiskt bistånd, stöd till enskilda samt barn och familjer.
Detta omfattar även vård av unga och personer med missbruk enligt socialtjänstlagen
och tvångslagarna LVU och LVM. Socialnämnden ansvarar för stöd och service till
personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar även för
familjerättsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, alkohol- och tobaksfrågor inklusive
serveringstillstånd samt frågor som rör �yktingmottagande. Socialnämnden lämnar
även visst bidrag till föreningar.

Driftbudget

Vänsterpartiets ekonomisk ram 2023: 1 160 000  tkr

Skillnad mot den styrande alliansen 2023: + 30 000 tkr

Budgetramen ska täcka pris- och löneökningar samt nedanstående
verksamhetsutveckling.

Satsa på förebyggande insatser

Det är viktigt att satsa på det förebyggande arbetet. Det framkommer inte minst i
delbetänkandet Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst av
utredningen Framtidens socialtjänst. Det är självklart att socialförvaltningen ska
fortsätta med det förebyggande arbete vi har och att utöka det.
Under �era år har föreningsaktiviteter minskat, och är grundläggande problemet med
ungdomar som inte har tillräcklig uppmärksamhet samt ekonomiska förutsättningar
att delta i samhället, tyvärr blir resultatet att kriminella krafter tar över ungdomarna
och får dom att framstå som viktiga.
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SL-kort ska ingå i försörjningsstödet
För den som behöver försörjningsstöd så är situationen ofta svår i vardagen. Om man
är arbetslös eller utförsäkrad och har dålig ekonomi så räcker sällan pengarna till att
köpa ett SL-kort. Men för den som står långt bort från arbetsmarknaden och inte har
vardagliga möten med andra människor så riskerar den sociala isoleringen bli stor.
SL-kort kan beviljas i Haninge redan idag men man måste ange skäl för det. Men att
bryta social isolering menar vi är skäl nog.

Värna föreningarna och ideella krafter

Föreningarna som jobbar inom socialtjänstens område som Haninge kommun har
samarbete med gör ett fantastiskt arbete! Haninge kvinnojour, Manscentrum och
Brottso�erjouren har tillsammans lång erfarenhet av att motverka mäns våld mot
kvinnor, stötta brottsutsatta och fortbilda i frågorna.

Under �era år så har socialnämndens verksamheter fått genomlida stora
nedskärningar program. Nu har man kommit till vägs ände säger förvaltningen. Om
man drar ner på mer så kommer det att gå ut över det förebyggande arbetet.
Föreningsbidrag är något som riskerar att minska.

Vänsterpartiet vill tvärtom skapa bättre förutsättningar för föreningarna.

“Brottso�erjouren, Kvinnojouren, Fältassistenter och Manscentrum skall
garanteras en trygg och långsiktig �nansiering. Det förebyggande arbetet
behöver förstärkas och stöd ges tidigt för att undvika våld, särskilt viktigt är
detta när barn riskerar att drabbas.”

Det är inte trovärdigt att ha sådana ambitioner i politiska plattformar om man
samtidigt avslutar samarbeten och minskar föreningsbidragen.

Kvinnojouren

Kvinnojouren i Haninge har allt för ofta kämpat med ekonomin där bidrag från
kommunen varit långt ifrån självklart. Nu senast vart de hotade med att kommunen
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funderade på att konkurrensutsätta deras arbete. Vi menar på att kvinnojouren måste
vara en självklar del av alla kommuner så länge som patriarkatet frodas. Därför vill vi
ge kvinnojouren en permanent inkomst som skall täcka deras vardagliga drift. Bidrag
ska endast behöva äskas för begränsade projekt, reklam, eller annat utanför den
vanliga driften. Vi vill även se till att de har lokaler och begär därför att de minst ska
ha kontroll över 1 lägenhet per 20 000 invånare. Det ska alltså ligga i kommunens
ansvar att se till att de har det.

Vidare så är vi starkt emot upphandling av skyddat boende som kommer att drabba
kvinnojourer hårt över hela landet, även här i Haninge. Mäns våld mot kvinnor ska
inte göras till en vinsta�är! ROKS och Unizon är väldigt kritiska till det här. Dock
�nns en möjlighet med direktupphandlingar (eftersom tjänsten som erbjuds oftast
understiger märket). Ett annat sätt skulle vara att teckna IOP-avtal.

Etablera medborgarkontor i Jordbro och Brandbergen
Medborgarkontoret ger dig som bor i Haninge service gällande kommunens
verksamheter, information om ditt närområde samt vägledning och stöd kring annan
o�entlig service och myndighetsfrågor. Medborgarkontoret ska ha en öppen
verksamhet med kösystem och utan tidsbokning. Om medborgarkontoret inte kan
besvara en fråga direkt, kontaktas  den verksamhet det gäller, eller hänvisar dig vidare
till rätt instans. På medborgarkontoret ska det �nnas gratis wi� och datorer
medborgarna kan låna.

Återstarta familjecentralerna i Jordbro och Brandbergen

Kommunledningen/Regionen har lagt ner familjecentralerna i Jordbro och
Brandbergen. Ännu en samhällsinstitution som avvecklas p g a “e�ektiviserings skäl”.
Vänsterpartiet hade egna förslag både i grund- och förskolenämnden och i
socialnämnden.

Beslutet kommer att innebära att kontakten kommer att försämras med just den
målgruppen som familjecentralerna är tänkta att nå. Brandbergen och Jordbro är
dessutom listade som utsatta områden av Polisen, så det är verkligen tråkigt att man
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då i dessa områden väljer att ta bort familjecentralerna som har så bra förebyggande
insatser.

Det har inte gjorts någon konsekvensanalys av nedläggningen av familjecentralerna.
Indikationer vi har fått från personal är att det kommer färre personer från Jordbro
och Brandbergen till den nya familjecentralen i Handen.

Vi behöver satsa mer på förebyggande insatser och nödvändiga satsningar på
välfärden i Jordbro och Brandbergen för att invånarna ska få lika bra samhällsservice
som andra delar av kommunen. Nedläggningen av familjecentralerna går i helt fel
riktning. Därför vill vi återstarta dem.

Minska kostnaderna för externa placeringar
Kostnaderna för externa placeringar ligger på en hög nivå. Placeringarna har bland
annat handlat om ökad psykisk ohälsa och vålds/hedersproblematik. Placeringarna
ären följd av att man behövt omhänderta barn och unga genom LVU (Lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga).

Vänsterpartiet har lyft den här frågan tidigare och vi har skickat in en motion om att
starta ett kommunalt bolag för att bedriva jourhem och andra boenden i egen regi
med syfte att minska placeringskostnader för kommunen. Det är bättre om vi kan
bedriva verksamhet i egen regi istället för att betala dyra pengar till vinstdrivande
företag.

Enligt den tagna politiska plattformen i kommunledningen så står det att:
Elevhälsan ska stärkas, arbetet med tidiga insatser ska skärpas och
förutsättningarna för barn och unga med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar ska förbättras.
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Förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relation

Under februari månad 2022 genomfördes en kartläggning i Haninge kommun som
vi drev igenom om Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck och
e�ekterna av Covid-19 pandemin samt en kartläggning av hedersrelaterat våld och
förtryck bland ungdomar i Haninge.

Resultaten från kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland ungdomar i
Haninge visar att minst 26 % �ickor och 12 % pojkar lever med begränsningar i
livsutrymme i form av att t.ex. inte få ha en �ickvän/pojkvän, förväntas vara oskuld
tills giftermål, inte får välja sin framtida partner eller ha relation med samkönad
person.

Vissa uppger även att de har blivit utsatta för våld, förtryck och kränkningar när de
har gått emot de förväntningar som �nns från anhöriga men även av omgivningen
vilket kan vara inom skolan. Mörkertalet är tyvärr dessutom stort, då
undersökningen endast omfattar ungdomar i Haninges kommunala skolor bland  åk
9 i grundskolan och åk 2 i gymnasiet, vilket är 791 elever av de totalt 1441 tillhörande
urvalsgruppen.

I undersökningen får eleverna svara på vart de skulle vända sig om de behövde hjälp
och majoriteten svarar att de främst skulle be om stöd från någon av skolans
representanter. Därför är det oerhört viktigt att vi har en elevhälsa som fungerar och
hinner arbeta förebyggande, uppsökande och ta emot besök av de elever som är i
behov av stöd och vägledning. Som det ser ut i elevhälsan idag så hinner inte
kuratorerna med det förebyggande eller uppsökande arbetet, och inte heller att
avvara den tid som behövs för de som kommer i kontakt med elevhälsan.

Resultatet från kartläggningen våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck och e�ekterna av Covid-19 pandemin, presenterar två olika beräkningar
gällande antal barn i Haninge som upplevt våld i hemmet under 2021. Den ena
si�ran bygger på kommittén mot barnmisshandels uppskattningar som räknats om
utifrån Haninges befolkningsstatistik där antalet barn som upplevt våld i hemmet
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uppskattas vara cirka 2242 barn. Si�ran omfattar både barn som själva varit utsatta
och barn som bevittnat våld mellan vuxna. Den andra uppskattningen utgår från
Stiftelsen Allmänna Barnhusets beräkningar också omräknat utifrån Haninges
befolkningsstatistik. Utifrån dessa beräkningar uppskattas att nästan 2 466 barn i
Haninge kommun utsatts för allvarligt fysiskt våld och att 3 138 barn har bevittnat
fysiskt eller psykiskt våld mellan vuxna i hemmet.

Enligt statistik från BRIS så framkommer det en ökning av samtal som rör
familjekon�ikter samt fysiskt och psykiskt våld till följd av pandemin med de
restriktioner om bl.a. isolering som tillkom.

Vi ser väldigt allvarligt på de här förhållandena och det �nns mycket vi kan göra för
att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära
relationer. Majoriteten av de som drabbas är �ickor och kvinnor. Vi behöver göra
satsningar för ett jämställt samhälle, vilket är ett mål i sig själv men också en
förutsättning för en hållbar utveckling av samhället.

Nuvarande kommunledning (S-C-L-KD) skriver följande i sin politiska plattform:

“Kommunen ska arbeta aktivt och förebyggande för att stödja individen mot
förtryckande strukturer. Arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld
och förtryck ska utvecklas.

Kommunen ska aktivt stötta föreningar i Haninge som arbetar mot förtryck och
våld inom nära relationer “

Det är hög tid att leva upp till det.

Jämställdhetsmyndigheten lyfter viktiga aspekter att tänka på:

● Utveckla och förbättra informationen
● Utveckla nya arbetssätt för att nå utsatta
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● Sprid information om kommunens stödinsatser och olika stödlinjer
● Ställ frågor om våld
● Erbjud stöd och hjälp för alla i risk för våld
● Stärk samverkan
● Agera för långsiktighet och uthållighet
● Alla kommuners ansvar

Haninge kommun måste ta sitt ansvar för att få kontakt med de som behöver hjälp.

Uppdrag till nämnden:

● Återstarta familjecentralerna i Jordbro och Brandbergen med att aktivt
bearbeta regionen.

● Minska kostnaderna för externa placeringar genom att bedriva mer i egen regi
● Ge förutsättningar för långsiktiga avtal och relationer med Haninge

kvinnojour, Manscentrum och brottso�erjouren t.ex. genom IOP-avtal
● Ge stöd till Haninge kvinnojour så de kan fortsätta med sitt skyddade boende,

exempelvis genom avtalade platser.
● Utöka personal till Fältassistansen, dagens fyra personer på hela Haninge

kommun är alldeles för lite för att täcka in hela kommunen.
● Familjecentralen är underbemannad ökade resurser är ett krav för att

personalen ska kunna fortsätta det fantastiska arbetet de gör idag samt kunna
nå alla kommundelar.

● Socialsekreterare skall vara knutna till varje skola i haninge kommun och även
här kommer det att behövas �er socialsekreterare.

● Medborgarkontoren ska etableras i Jordbro och Brandbergen
● SL kort ska ingå i försörjningsstödet.



80

6.4 Äldrenämnden

Utöver vad som stadgas i kommunallag, speciallagstiftning och reglemente gäller
följande för äldrenämnden. Äldrenämnden ansvarar för kommunalt �nansierad vård
och omsorg till personer över 65 år och äldre vad gäller hemtjänst, dagverksamhet,
korttidsboende/växelvård och särskilt boende. Äldrenämnden ansvarar för
samordning av tillgänglighetsanpassning arbete i kommunen. Äldrenämnden ska
tillsammans med andra nämnder och styrelser verka för att de äldre har tillgång till
ändamålsenliga bostäder.

Driftbudget

Vänsterpartiets ekonomisk ram 2023: 921 000  tkr

Skillnad mot den styrande alliansen 2023: + 54 000 tkr

Budgetramen ska täcka pris- och löneökningar samt nedanstående
verksamhetsutveckling.

Vänsterpartiets politik för äldreomsorgen

Vänsterpartiets politik för äldre har människosynen och visionen att:

●     Varje människas lika värde.

●     Varje människas rätt att bestämma över sig själv.

●     Varje människas möjlighet att få leva i relation till andra.

●      Varje människas rätt till trygghet.

●     Varje människas rätt att bli bemött med respekt.
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Äldre ska:

●     Kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende

●     Kunna lev ett aktivt liv och ha in�ytande i samhället och över sin vardag

●     Bemötas med respekt

●     Ha tillgång till god vård och omsorg

Ädelreformen infördes 1992 vilket innebar att kommunerna tog över allt ansvar för
äldreomsorgen från landstinget (idag region). Den skulle drivas e e�ektivare och
målstyrd.

Efter många år med skattesänkningar och stora vinstuttag är nu välfärden dränerad
på resurser. Både staten och kommunen har under�nansierat äldreomsorgen. De
besparingar och privatiseringar som genomförts har resulterat i en
underdimensionerad sjukvård och äldreomsorg, stora brister gällande såväl personal
som utrustning.

De mest framskjutna bristerna är otrygga anställningar, mycket timpersonal, låga
löner, låg bemanning och låga kunskapsnivåer med många utan utbildningar. Låg
bemanning av medicinsk kunnig personal som läkare och sjuksköterskor.

Vänsterpartiet anser att marknads tänkandet där den äldre ses som en kund att göra
en vinst på och som länge dominerat omsorgen för våra äldre måste upphöra. Att i
alla skeden alltid försöka minska kostnader och skapa en ekonomisk e�ektivitet
dränerar omsorgen på mänsklig värdighet. Livskvalite måste få kosta och ta tid. Dags
att skrota det nyliberala marknads experimentet och dess kommersiella intressen med
en äldreomsorg som bygger på individens behov och som ska styra omsorgens
innehåll och verksamhetens organisering.

Man införde tidsmätningar på olika arbetsmoment och prissatte det, sk
minutstyrning, av ärende tiden hos brukarna. Samma som man gör i industrin.
Skillnaden är att industrin arbetar med varuproduktion och äldreomsorgen arbetar
med människor som alla är olika. Varje arbetsmoment prissätts med samma pris
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oavsett hur lätt eller svårt sjuk personen är. Även en stor källa till stress för personalen
som måste jaga minuter.

Äldreomsorgens återuppbyggnad

I Coronapandemin krackelerade äldreomsorgen, de redan påtalade bristerna gick inte
att dölja. Stor brist i personalbemanningen med för få personer, mycket timanställd
personal som gav en dålig kontinuitet och stora brister på kunskap.

Ett mycket utsatt område har hemtjänsten varit, där en brukare kan få besök av ca 15
olika personer. Personalomsättningen är hög och även sjukfrånvaron.

Fortfarande är det äldre som har behov av vård och omsorg i hemmet som avsagt sig
tjänsterna och många har inte sökt hemtjänst trots att behov nns. Det är
skrämmande att det nns personer som har vårdbehov som sitter hemma utan hjälp
pga rädsla för den stora genomströmningen av personal.

Anställningsformer inom Haninge kommuns äldreomsorgen har en stor procent av
tillfälligt anställda och timanställda vilket innebär en stor genomströmning av
personal vilket ger sämre kontinuitet och sämre omvårdnad.

Den privata äldreomsorgen har ännu högre antal timanställda. Den under
�nansierade sektorn präglas av otrygga anställningar och mycket låg bemanning.
Privata aktörer dominerar på vissa håll när det gäller problem i arbetsmiljön,
resurserna och möjlighet att snabbt åtgärda uppkomna brister. Vinstuttagen dränerar
deras verksamhet, stora bonusar till aktieägare går före än att stärka verksamheterna
och bedriva en bra personalpolitik. Företag har gått i konkurs och boende har fått
tvångs ytta till andra boenden.

Vänsterpartiet anser att välfärds hjältarna ska hyllas med bättre arbetsvillkor och
bättre arbetsmiljö. Det mest akuta att åtgärda idag är en höjning av
personalbemanning på samtliga äldreboenden och hemtjänst. Det är den största
förutsättningen för att upprätthålla en hög kvalite inom äldreomsorgen. Detta är en
nationell riktlinje som är viktigt att kommunen följer. Det nns många delar som
behöver utvecklas och förstärkas, allt från framtida boendeformer till att stärka
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förutsättningarna för att leva det liv man själv vill ha. Ett nationellt program med
riktlinjer ska implementeras för samtliga aktörer i äldreomsorgen.

Undersköterska inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden är Sveriges
vanligaste yrke. Även den största yrkesgruppen i Haninge kommun. Det är helt
övervägande kvinnor. Under en lång tid har det blivit tu are arbetsbelastning till följd
av e ektiviseringar och nedskärningar. I Haninge kommun står den yrkesgruppen för
den största sjukfrånvaron. Man drabbas ofta av psykisk ohälsa och utbrändhet.

Det är 91 % kvinnor som arbetar i en mycket tung belastning och stressig arbetsmiljö.
Den präglas av otrygga anställningar och vilket leder till en stor ekonomisk osäkerhet,
låga löner, dålig pension och en svårighet att få lägenhetskontrakt och lån.
Äldreomsorgen är en kommunal angelägenhet, men Vänsterpartiet anser att staten
har ett stort ansvar för att alla äldre i Sverige oavsett var man bor och oavsett
plånbokens tjocklek ska garanteras en god äldreomsorg. Därför tycker vi det är
rimligt med en ökad statlig med�nansiering för att bl.a säkerställa tillgång till er
anställda, trygga anställningar och ökad fortbildning. Vi vill med vår budget säkra:

Trygga fasta anställningar på heltid

Äldreomsorgen har en lång tradition av otrygga anställningar. Många timanställda
och stor personalgenomströmning ger en sämre kontinuitet och kunnande i rutiner.

Efter att heltid har blivit norm så arbetar man för att införa det i äldreomsorgen i
Haninge kommun. Men de privata aktörerna har fortfarande många otrygga
visstidsanställningar och mycket timpersonal. Kommunen ska ha hårdare krav på
bättre anställningsvillkor för personal hos privata aktörer om de ska vara verksamma i
kommunen. Vi vill att heltid ska vara norm och allmän visstidsanställning avska�as.

Vänsterpartiet vill öka bemanningen till 110 % och att ordinarie personal täcker upp
för korttidsfrånvaro. Det ger en tryggare omvårdnad för de boende att känna igen
personalen och bättre kontinuitet. Också en besparing av kostsam
bemanningspersonal.
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Statliga stöd �nns att söka för minska timanställningar och öka
personalkontinuiteten.

Ökad personaltäthet

Personalen är grunden för en bra, värdig och trygg äldreomsorg. Det är personalen
som bygger äldreomsorgen. Bra bemanning är en förutsättning för att personalen ska
få tid för möten med de äldre och göra ett bra jobb. Schemaläggningar med långa 12 -
timmarspass, kortare och er nattpass med vissa kvällspass, ofrivillig deltidsarbete, stor
andel personal med låg kunskapsnivå, tidspress som gör att man inte kan utföra
arbetet att ge god omvårdnad och mycket låg minimibemanning sliter på personalen
och skapar en otrygg miljö för brukarna. På helgerna har man lägst bemanning och
nu inför kommunen den låga bemanningen även på vardagar. För timvikarier hyvlas
arbetspassen med upp till 2 timmar, vilket drabbar de boende som får sämre
omvårdnad och tyngre för personalen när man är 1 personal för kort. För att äldre ska
känna sig trygga och få den omsorg de är i behov av måste personalen ha tid att ge
den hjälp och omsorg som behövs. I den statliga utredningen, SOU 2017:21, fastslår
man att det ska �nnas tid att ge individuell omsorg efter brukarens behov. I den ingår
även att ha tid för social samvaro, vilket är kvalitetshöjande. Vilket Haninge
kommuns äldreomsorg inte uppfyller.

Utbildning och fortbildning

I hemtjänst i Haninge idag är det 60 % som saknar undersköterskeutbildning och på
vård- och omsorgsboende är det 50 %. Att så stor del av personalen inte har någon
grundutbildning är problematiskt. Brukarna får inte rätt vård efter de skador och
sjukdomar de har.

Grundläggande utbildning för undersköterskor har genom stöd av statsbidrag
påbörjats. Efter avslutad utbildning garanteras personalen en tillsvidareanställning.
Målet är att alla ska ha adekvat utbildning för att arbeta inom kommunens
äldreomsorg. Det �nns ett visst antal som går utbildningen som inte återkommer till
kommunen för man anser att arbetsvillkoren är för dåliga.
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Fortbildning till specialistundersköterskor för äldreomsorg ska ge personalen en
möjlighet till kompetensutveckling. Med hjälp av de statliga stöden som �nns att
söka ska hela äldreomsorgen genomgå en kvalitetshöjning. Detta är också en viktig
del för att vara en attraktiv och arbetsgivare.

Schemaläggning

Den svenska modellen på arbetsmarknaden är att arbetsgivare och arbetstagare
förhandlar om schemaläggning. Det är viktigt att man inom politiken lägger en
budget som tillåter moderna och individuella scheman inom äldreomsorgen. Det är
mycket orealistiskt att pressa in heltids scheman på fyra veckors schemaperioder som
är konstruerade för deltidsarbete. Det ger många arbetspass och kortare vilotider
mellan passen. Att införa 9 timmars nattpass och få fylla upp tiden med kvällspass
också är helt oförsvarbart. Detta ger många arbetspass med mycket korta ledigheter
emellan. Forskningen visar att det är stora hälsorisker med nattarbete och man ska ha
några dygns vila mellan varje arbetsperiod för omställningarna mellan dag och natt är
ohälsosamma.

Det är inte rimligt att arbetsgivaren tvingas betala med sin hälsa och fritid för att
tillgodose arbetsgivarens behov av exibilitet och precisionsbemanning. Tvärtom är
det här kostsamt för arbetsgivaren eftersom sjukfrånvaron blir hög när personalen
pressas för hårt. Det är också stor risk att göra fel och enligt kommunens egen
statistik har fel hantering av medicin ökat markant.

Vänsterpartiet vill att kommunen de�nitivt upphör med ohälsosamma nattpass och
med 12 - timmars pass för personalen.För en bra arbetsmiljö ska scheman läggas på
minst 6 veckor så det blir luft i schemat. Det är viktigt att arbeta för en
arbetstidsförkortning speciellt för nattpersonalen.

Stärk den medicinska kompetensen

I takt med en längre livslängd, rent generellt, så är många av dagens äldre multisjuka.
Det är runt 90 % av de som får kommunala omsorgsinsatser som har någon kronisk
sjukdom. Det är den verklighet som vård och omsorg måste utgå ifrån. De behöver
en sammanhållen vård och omsorg med hög medicinsk kompetens.
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Äldreomsorg handlar inte enbart om omsorg och omvårdnad, utan ofta om krävande
sjukvårdsinsatser. På vård- och omsorgsboenden har majoriteten av de boende en
omfattande och komplicerad sjukdomsbild. Samma gäller de personer som har
hemsjukvård. Sedan 1992 när ädelreformen genomfördes har kommunen samlat
ansvar för vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta. Utveckling har varit och
är att er blir allt äldre och vårdbehoven ökar. Detta har inte följts upp med erforderlig
medicinsk kompetens bland omsorgens personal och ledning.

Personer med demenssjukdomar och demenssymtom ökar kraftigt i takt med att
många blir mycket äldre idag. Tidiga insatser är viktiga och särskilda vårdformer
speciellt inriktade mot personer med demens. Man lever längre med sin
demenssjukdom. Det är inte bara sjukdomsdiagnosen som ska ställas utan även
diagnos på de skador man har i hjärnan och vad de innebär för det dagliga livet.
Yrkesgrupper som arbetsterapeuter och fysioterapeuter ska göra bedömningar om
ger vägledning och ska följas av samtlig personal. Man behöver mer aktivt använda
det kunnandet som �nns genom forskning och ha goda geriatriska kunskaper hos
samtliga personalkategorier. Man kan söka statligt stöd för utbilda special
undersköterskor inriktat på demenssjukdomar.

Personer med demenssjukdomar är den stora gruppen på vård- och omsorgsboenden
i kommunen. Kunskaper �nns hur en boendemiljön ska vara utformad. Kommunen
har i det nya boendet använt den kunskapen och även infört digitala hjälpmedel som
underlättar för den boende och som ökar patientsäkerheten. Tyvärr så brister detta
mycket hos privata aktörer där miljön ofta förstärker förvirringen.

Staten har gett ut stora stödåtgärder för kommunerna att söka för att återbygga
äldreomsorgen. Stödåtgärder för ökad läkartäthet och ökning av
sjuksköterskebemanningen. Nu ligger ansvaret på Haninge kommun att följa de
nationella riktlinjerna om kvalitetshöjande åtgärder i äldreomsorgen.

Äldre multisjuka är mest beroende av sjukvård och drabbas mest när sjukvården blir
allt mer kommersialiserad och fragmenterad. Flertalet över 80 år har kroniska
sjukdomar och boende på vård- och omsorgsboende har oftast era kroniska
sjukdomar där demenssjukdomar är framträdande. Utredningen (SOU 2017:2)
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föreslår att multiprofessionella team utformas med undersköterskor, sjuksköterskor,
arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare. Teamen ska även ha tillgång till dietist,
logoped, pedagog, kurator, psykolog och farmaceut. En sammanhållen primärvård
som ska utföras gemensamt med kommunens hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Därigenom uppnås en stark kontinuitet och säkrare vård när brukaren och
personalen känner varandra.

Mycket stor vikt att privata aktörer med vinstintresset inte ska kunna fragmentera en
sammanhållen vård och omsorg med hjälp av lagen om valfrihet (LOV). Kontinuitet
och helhetsbedömning ska sättas i fokus.

Kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS har det övergripande
medicinska ansvaret för de verksamhetsområden som kommunen ansvarar för.
Ansvaret för vård och behandling som patienterna ges, samt de krav som ställs på
läkemedelshantering, dokumentation, anmälan av skador m.m i hälso- och
sjukvårdsverksamhet. Vänsterpartiet anser att MAS viktiga roll gällande säkerhet och
kvalite gör att tjänsten bör ges ökade befogenheter att inspektera och granska kvalitén
i vården, även när det gäller de privata aktörerna som bedriver äldreomsorg.

Beredskapsplaner inom äldreomsorgen för utbrott av virus och pandemier

I samband med Coronapandemins utbrott framkom mycket bristande beredskap
inom äldreomsorgen. I Haninge tog förvaltningen fram en kontinuitetsplan i mars
2020 för hur verksamheter vid vård- och omsorgsboenden för äldre och hemtjänst
skulle upprätthållas vid en kris.. Med den konkurrensutsättning genom LOV som
�nns inom äldreomsorgen är det viktigt se till att krisberedskap nns med i kravspeci
kationen för verksamheter som upphandlas.

Vänsterpartiet anser att på varje vård- och omsorgsboende samt att för varje utförare
av hemtjänst och hemsjukvård i kommunen ska ha en plan för hur större utbrott av
virus och pandemier ska bekämpas.
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Utvecklande fritid och sociala aktiviteter

Möjlighet ska �nnas att fortsätta med ett aktivt liv med fritidsintressen, deltagande i
sociala aktiviteter och att kunna utveckla nya intressen efter egen vilja och förmåga i
livets alla skeenden. Att bli äldre ska inte innebära att livet blir ensamt, tomt och trist.

Det är viktigt att kommunen driver ett �ertal Trä�punkter, där man får ta del av olika
aktiviteter och socialt umgänge. Vård- och omsorgsboenden ska också erbjuda olika
typer av aktiviteter för att skapa trivsel. På vissa håll har äldreomsorg och barnomsorg
integrerats. Den fysiska miljön ska ge stimulans, som vackra trädgårdar och �na
balkonger. Fysisk aktivitet är mycket viktigt för äldre och att man får använda de
förmågor som man har. Husdjur är också en bra aktivitet som ger kärlek och värme.

Det är nu naturligt att kunna kommunicera med vänner och familj via olika digitala
plattformar, som ger möjlighet till en lättare kontakt med andra utanför boendet.

Utevistelser är mycket viktigt för de boende och ska genomföras i högre grad. Vi ser
mycket positivt på projektet “Vind i håret” där kommunen köpte in cyklar med vagn
framtill som man sedan skjutsade de äldre ut till naturnära områden. Vi vill stärka
förutsättningarna för kommunen att köpa in ut�yktsbuss. Den kan användas av alla
vård- och omsorgsboenden i kommunen. Ge möjlighet för olika typ av ut ykter.

Politikens roll är att ge äldreomsorgen bra förutsättningar för att kunna bedriva en
god omsorg och meningsfull verksamhet. Den äldre, hens behov och vilja ska vara i
centrum. Det lokala kultur- och föreningslivet, kommunala verksamheter och
fristående aktörer ska involveras och engageras vid planering och genomförande, det
skapar en stor mångfald av olika aktiviteter.

Framtidens boende

Vårt boende har stor betydelse för hur vi trivs och hur vi mår. Trivsel i bostaden,
platsen vi bor på och möjligheterna att göra det vi vill och behöver göra är viktiga
faktorer för ett nöjsamt liv. Bostaden ska passa ditt liv, intressen, hälsan och
framförallt ekonomin. Livet är alltid föränderligt och hälsa, ekonomi och
familjestorlek kan förändras.. Alla ska kunna bo bra även när man är äldre.
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Den trend som genomsyrat äldreomsorgen en längre period att man ska bo hemma så
länge som möjligt har ibland skett i absurdum. Boenden med speci�k inriktning för
äldre har minskat t.ex servicehus, för att hålla nere kostnadsökningarna när antalet
äldre ökar. Det begränsar deras möjligheter till in ytande och valfrihet. De ska själv
bestämma hur länge de vill bo kvar hemma, när behovet uppstår av stöd ska det
�nnas möjlighet att ytta till en annan boendeform. Äldreomsorgen ska ge trygghet,
gemenskap och olika aktiviteter som bryter ensamhet och isolering.

Vänsterpartiet ser ett stort behov av att de be�ntliga vård- och omsorgsboenden är i
bra skick och att man bygger nya boendeformer. Idag är behovet av vård- och
omsorgsboende tillfredsställt i Haninge några år framåt. Det som är önskvärt att man
kan få mer vårdintensiv hjälp på vård- och omsorgsboenden. Därigenom minska
risken att behöva åka in och ut till sjukhus om allmäntillståndet försämras.

Maten som serveras på vård- och omsorgsboenden ska lagas på plats och boende ska
delaktiga i planering och lagning av maten. Matsalen ska vara trivsam och måltiden
kännas familjär med dukning och karottsystem. Personalen bör kunna sitta med vid
matbordet och har pedagogiska måltider med de boende.

Trygghetsboende och lägenheter med prisvärda hyror är de boenden som är mycket
eftersatta. Det �nns idag en stor problematik med ensamhet och isolering, det skulle
brytas med ett trygghetsboende. Med trygghetsboende fördröjs behovet av vård- och
omsorgsboende. Utvecklingen av olika boendeformer ska utgå från be�ntlig
forskning tillsammans med forskare och arkitekter. Boenden där den äldre kan mötas
med de resurser som krävs utifrån behov.

Vissa vård- och omsorgsboenden är placerade i samma hus som förskolor.
Generationer möts och kommunerna använder lokalerna mer e�ektivt.

Vänsterpartiet anser att även koncept med kombinerade student- och äldreboenden
ska utvecklas. Speciellt intressant att knyta an till vårdutbildningar.

Dagverksamhet för de som bor i ordinärt boende att komma till regelbundet är
väsentlig för att bryta isolering. Även en avlastning för anhöriga som drar ett tungt
lass. Somatisk dagverksamheten bör gå tillbaka till tidigare form när man även kunde
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få individuell träning och social samvaro. Har man vissa skador efter ex. en stroke så
är träningen livslång. En arbetsterapuet och undersköterskor med rehabutbildning är
viktiga i den verksamheten.

Även speciell dagverksamhet för personer med demenssjukdomar är av stor vikt. Med
undersköterskor med specialkompetens för demens.

Vänsterpartiets prioriterade uppdrag till Äldrenämnden:

Flera boenden som seniorer har råd med

Det kommer att ske en stor ökning av äldre människor och framför allt i
åldersgruppen från 80 år och äldre. Många av dem lever i ensamhet. Det leder till
isolering, oro och brist på sociala kontakter.

Vänsterpartiet ställer krav på nya boendeformer för seniorer som inte har
omvårdnadsbehov utan en levnadsform som bryter ensamhet och lindrar oro. Vi
anser att det måste byggas olika former av boenden för seniorer.

Det ska �nnas mindre lägenheter med prisvärda hyror som seniorer kan �ytta till när
familjen blivit mindre och när man vid en låg pension inte längre har råd med höga
hyror. En problematik som är att det byggs många bostadsrätter, men pensionärer får
inga bostadslån hos bankerna när pensionen är låg.

I Haninge kommun byggs nya stadskärnor och det är av vikt att hyreslägenheter med
låga hyror byggs även där, annars så hamnar de äldre i utkanten av samhällens

geogra�skt. Samt kommer längre ifrån service, kollektivtra�k och de yngre
generationerna.

Bygg kollektivhus med billiga hyresrätter

Boendeformen kollektivhus �nns inte i Haninge som seniorboende. Det är en
resurse�ektiv boendeform (gällande exempelvis ytor och redskap) och ökar sociala
kontakter. Man har även sin egna lägenhet. Om de sker i sambyggnation med olika
generationer kan man hjälpa varandra med praktiska saker, dela på utrymme för olika
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aktiviteter, laga mat tillsammans och äta tillsammans. Utbytet mellan olika
generationer ger mycket stimulans. Upplevs som en stor trygghet för de anhöriga.

Även behovet av vård- och omsorgsboende yttas fram. Speci�ka kollektivhus för
seniorer ger en mycket stor trygghet.

Vänsterpartiet vill att Haninge kommun följer Stockholms stads exempel och bygger
kollektivhus i egen regi. Deras egna allmännyttiga bostadsbolag äger och driver ett
�ertal kollektivhus med prisvärda hyresrätter. Äldreförvaltningen och Haninge
Bostäder kan samarbeta för att skapa ett kollektivhus med prisvärda hyresrätter och
tryggt boende för seniorer speci�kt.

Boende efter behov

Trygghetsboenden ska byggas, där �nns personal på vissa tider och man kan få tillsyn
och hjälp efter behov. Denna boendeform ger en värdigare tid i hemmet och bryter
den stora ensamheten som är mycket utbredd. Det fördröjer även behovet av vård-
och omsorgsboende.

Vid utformning av nya boendemiljöer och omvårdnadsområden är det viktigt att
uppnå FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning att
uppnå jämlikhet när det gäller levnadsvillkor och full delaktighet i samhället.

Mer tid för personal inom hemtjänst

Hemtjänst idag styrs av minutscheman och ersättning till hemtjänst verksamheterna
styrs av minutersättning. Endast den tid personalen är hos brukaren ger ersättning.
Det �nns ingen tid för dokumentation, iordningställande av nycklar och väskor med
material eller gång- och körtider mellan ärenden inlagda på de ärende scheman
personal får för det dagliga arbetet. Den tiden �nns ingen ersättning för. Det gör att
planerare trycker in så många ärendetider som möjligt. Det leder till en stor brist på
kunnande om brukarnas behov när dokumentation varken hinner läsas dagligen eller
skrivas. Personalen upplever en mycket stressad situation.
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Tid för läsning och dokumentering av genomförandeplaner ska �nnas inplanerade
varje dag. Det ger brukarna en säkrare vård och personalen en tryggare arbetsmiljö.

För att minska på stress ska det vara relevanta körtider och parkeringstider mellan
ärenden. Brukarens tid får inte naggas av för korta tider mellan ärenden.

Ärendetiden ska bygga på tillit att personalen kan sina ärenden och ger den tid
brukaren behöver den dagen byggd på brukarens dagsform.

Ersättning ska inte gå efter minutstyrning utan måste också beräknas på den tid som
är emellan ärenden.

I hemtjänst ska ramtider införas för brukarna, de ska ha ett eget bestämmande vad
man vill ha hjälp med vid besöket. Införa “matkassen”, halvfabrikat där man gör den
sista tillagningen i brukarens hem. Svält är ett stort problem bland äldre och godare,
hemlagad mat ger en förbättrad matsituation.

Ramtiden (ärendetiden) får inte understiga femton minuter. Vi anser att man ska ge
brukarna respekten att få känna sig sedda. Det ska �nnas tid för ett socialt möte
mellan brukaren och personalen vid besöken. För att skapa en tryggare tillvaro för
brukarna är det viktigt att man inte har för stor personal genomströmning. Till det
erfordras en högre bemanning. Viktigt att söka det statliga stöd som �nns för att öka
personalkontinuiteten.

Bättre hantering för parkering inom hemtjänst, stöd- och nattpatrull

Kommunen ska ta fram ett nyttoparkeringstillstånd som ger en bättre arbetsmiljö för
personalen då de kan parkera vid porten eller hus och inte behöver bära tyngre
hjälpmedel och matinköp långa sträckor.

Anhörigstöd

Anhöriga svarar för merparten av insatserna till äldre personer som har behov av
hjälp i sin vardag. Anhörig ska anställas och få regelbundna anhörigsamtal. Även
lättillgänglig information om vilket stöd de kan få. Regelbunden avlastning genom
somatisk- och demens dagverksamheter och erbjudas regelbunden vistelse för den
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sjuke anhöriga på korttidsboende. Kommunen ska ha arbetsmiljöansvar för de
anställda.

Somatisk dagverksamhet

Återinföra somatisk dagverksamhet där man kan få individuella träningar och socialt
umgänge. Många med kroniska sjukdomar och skador behöver en livslång träning för
att behålla förmågor. Regelbunden träning höjer livskvaliteten och fördröjer behovet
av vård- och omsorgsboende. Rehab personal, arbetsterapeut och undersköterskor
med specialkompetens bedriver arbetet.

Återuppbyggnad av en nedmonterad verksamhet inom vård- och omsorgsboenden

I Haninge kommun ska du som är äldre känna dig trygg och få leva ett innehållsrikt
och aktivt liv efter egna önskemål. Vård- och omsorgsboende ska ha en hemliknande
miljö med de boendes välmående i centrum. Bemanningen ska alltid vara så hög att
man alltid får sina primära behov tillgodosedda. All omvårdnad ska ske i brukarens
egen takt efter personens dagsform. Alltid �nnas social tid mellan boende och
personal. När omvårdnads situationen kräver två personal/dagtid ska bemanning vara
så hög att det �nns en person ute på enheten och kan vara behjälplig till övriga
boenden. Oavsett veckodag ska bemanningen vara tre personal på dagtid när
omvårdnad och måltider sker.

Aktiviteter och umgänge ska erbjudas varje dag, både i grupp och individuellt.
Utevistelse och promenad efter den boendes önskemål.

Palliativ vård

I livets slutskede ska man ha rätt till palliativ vård efter de riktlinjer som �nns. Vid
brytsamtal med boende, anhörig och läkare, sjuksköterska är det den boendes vilja
som ska vara rådande.

Respekt för olika religioners sätt att möta döden. Man ska sätta in vak de sista dygnen
så att den döende inte avlider ensam. Endast om boende själv frånsäger sig vaket ska
undantag göras. En återgång till den etik som tidigare fanns inom äldreomsorgen.
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Demensvård

Demenssjukdomar ökar bland både yngre och äldre. Det är av vikt att man har
demensvård i olika stadier av sjukdomen. Viktigt av varje individ får omsorgen efter
sina skador och personal måste kunna mer om vad de hjärnskador innebär som är
vanliga vid demenssjukdomar.

Demensteam inom hemtjänst ska ha hög bemanning och specialkunskap. Brukarna
ska ha rätt till en stabil personal kontinuitet. Det ska vara undersköterskor med
special kompetens utbildning för demens som ska arbeta på de riktade
verksamheterna för demensvård.

Dagverksamhet ska erbjudas

Dagverksamhet för personer under 75 år vid insjuknandet. Sjukdomen har en annan
utveckling och personer känner sig utanför när övriga besökare är i åldersgruppen 80
år och uppåt. En dagverksamhet i hemmiljö och med mycket kompetent personal ger
mervärde till dessa personer och är en beprövad behandlingsmetod.

Personalens arbetsmiljö och kunnande

Mycket stora brister har framkommit i pandemins spår av okunskap och för låg
bemanning. Vänsterpartiet ser med glädje att personalen har heltid som norm.
Heltidsmåttet för nattarbete ska sänkas, de sk “hälsoscheman” som används idag där
nattarbetstid är nio timmar och nattpersonal måste gå in och jobba vissa kvällspass
för att fylla upp arbetstiden är en stor hälsorisk. Helt emot vad forskningen säger,
som nattarbetare ska man ha så få omställningar som möjligt och med era dygns vila
emellan. Arbetstiden ska aldrig överstiga tio timmar/natt och åtta timmar dag.

Grundbemanningen natt ska vara så hög att ensamarbete minskar markant. Det är
mycket viktigt med en sund bemanning för personalens välmående så att de hinner
med den sociala kontakten med brukare, boende och hinna få sina raster.

Genom att ha 110 % bemanning på verksamheterna täcker man vikarie behovet vid
korttidsfrånvaro med egen personal. Det höjer kvaliteten för de boende att
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personalen känns igen och kan verksamheten. Kostnaden vägs upp genom att man
inte har kostnad för bemanningspersonal som är mycket kostsamt.

Den stora utstickande höga sjukfrånvaron hos äldreomsorgens personal är av stor
vikt att åtgärda. Med kunskap om hälsorisker vid mycket ensamarbete, stress att
hinna ge bra omvårdnad (för låg bemanning) och långa arbetspass med korta
viloperioder är det viktigt att hälsoriskerna åtgärdas och forskning som �nns används.

Med den ökade äldre befolkningen kommer behovet öka av kompetent
vårdpersonalen inom äldreomsorgens olika områden. Staten har lagt en riktlinje för
bygga upp äldreomsorgen och det är av vikt att kommunerna går efter den linjen.

Stora ekonomiska satsningar behövs även på kommunal nivå. Det behövs en höjd
närvaro av läkare och högre bemanning av sjuksköterskor för de äldre är ofta
multisjuka. Jour sjuksköterskor på kvälls- och nattetid ska drivas i egen regi för en
tryggare vård och ett bättre samarbete mellan kvälls- och nattpersonal på
verksamheterna.

För att ge bästa kvalitet av omvårdnad behövs en ständig kunskapsutveckling och
användning av nya rön och kunskaper i verksamheterna. För att vara attraktiv
arbetsgivare måste verksamheterna ha modern schemaläggning som personalen har in
ytande över och att organisationen är uppbyggd för heltidsanställningar.

Påbörja arbetstidsförkortning

Vi måste locka mer personal till äldreomsorgen och behålla den personal vi har. En
arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag, ger stora fördelar för personalens
egna livssituation, skapar en bättre arbetsmiljö och gör Haninge kommuns
äldreomsorg till en attraktivare arbetsplats. Införandet sker i en hemtjänstgrupp och
en grupp inom socialförvaltningen för samtlig personal och en utvärdering sker efter
två år.

Nattpersonalens heltidsmått ska sänkas.
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Verksamhet som drivs i egen regi

Det är viktigt att äldreomsorgens olika delar är i egen regi. De skattemedel som avsätts
till äldreomsorgen ska komma brukarna och verksamheterna till godo fullt ut. Det
ger även brukarna en större trygghet att komma tillrätta med missförhållanden som
kan uppstå, jämfört med privata företag. Med mer verksamhet i egen regi så kan vi
använda bilarna inom hemtjänst mer e�ektivt än när det �nns privata aktörer som
åker bil i samma områden och därmed ökar utsläppen än om bara en bil behöver åka
till ett område. Kommuninvånarnas skattepengar ska gå till en verksamhet med hög
kvalitet med god arbetsmiljö för personalen och inte till privata vinster för företag.

Icke vinstdrivande stiftelser är också ett alternativ för att få mer mångfald.

Vänsterpartiet vill ta tillbaka verksamheter i egen regi och vill påbörja det arbetet
snarast.

Uppdrag till nämnden:

● Öka personalbemanningen på vård- och omsorgsboenden på dag- och
nattetid.

● Anställa personalen på vård- och omsorgsboenden till 110 % och täcka
korttidsfrånvaron med detta, besparing av dyr bemanningspersonal

● Öka antalet sjuksköterskor och därigenom höja den medicinska kunskapen.
● Införa ramtider för brukarna i ordinarie boende.
● Borttagning av minutscheman inom hemtjänst
● Borttagning av minutersättningssystemet och ersätta med tillitssystem
● Införa nyttoparkeringstillstånd för bilburen personal inom hemtjänst-, larm-

och nattgrupper.
● Höja kunskapsnivån och utbilda samtlig personal till undersköterskor
● Utbilda undersköterskor till specialistundersköterskor för äldreomsorg
● Införa modern schemaläggning för heltidsarbete, vilket bygger på

schemaperioder på 6 - 10 veckors perioder, individuellt anpassade scheman,
helgarbete med �exibilitet.

● Bättre lönesatsningar och lönande att ta ansvar.
● Sänkt heltidsmått för nattpersonal
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● Personalen ha mer delaktighet i verksamhetens utveckling
● Utveckling av somatiska dagverksamheten med rehab personal som kan

erbjuda träning och social samvaro.
● Inköp av ut�yktsbuss som samtliga verksamheter kan boka och använda för en

mer stimulerande vardag för brukarna.
● Bygga olika boendeformer för seniorer som trygghetsboenden och

kollektivboende.



98

6.5 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utöver vad som stadgas i kommunallag, speciallagstiftning och reglemente gäller
följande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. I Haninge kommun är
följande skolformer organiserade under gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:
Gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning inklusive svenskundervisning för
invandrare, yrkeshögskoleutbildning, särskild utbildning för vuxna och
gymnasiesärskola. Vidare har nämnden huvudansvaret för kommunens
aktivitetsansvar.

Driftbudget

Vänsterpartiets ekonomisk ram 2023: 545 000  tkr

Skillnad mot den styrande alliansen 2023: + 15 000 tkr

Budgetramen ska täcka pris- och löneökningar samt nedanstående
verksamhetsutveckling.

Gymnasiet

Gymnasieskolan – en gång vägen för ett litet urval elever – borde idag vara en
angelägenhet för alla som slutfört grundskolan. Nästan alla (98 %) ungdomar går
vidare till gymnasieskolan, men endast hälften når samtliga mål och slutför sin
utbildning med godkänt på alla kurser. Gymnasieskolans uppdrag måste vara att se
till att samtliga elever faktiskt når de mål som �nns. Eftersom de kunskaper som
gymnasieskolan ska förmedla måste betraktas som en rättighet för varje elev ska
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skolan inte kunna frånhända sig sitt ansvar genom att hänvisa till att det är en frivillig
skolform. Liksom avgiftsfriheten gäller grundskolan ska den även gälla
gymnasieskolan. På nationell nivå anser Vänsterpartiet att studiebidraget ska ha
samma omfattning som barnbidraget och betalas ut under sommaren.

För individen såväl som för samhället är gymnasieutbildning en förutsättning för god
yrkeskompetens och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Gymnasieskolans uppgift är
således dubbel. Den ska bana väg för individen till yrke och personligt självförtroende
och därmed stärka det samhälleliga livets materiella och sociala bas. Lika viktigt är, att
den fortlöpande vidgar individernas kompetens och ställning som
samhällsmedborgare. Dit hör kunskap om och lyhördhet för den samhälleliga
gemenskapens och det demokratiska folkstyrets angelägenheter och behov, liksom
förståelse och engagemang för det kulturella livet och dess utveckling.

Gymnasial utbildning måste därför ses som en rättighet för alla som gått ut
grundskolan. Alla program i gymnasieskolan ska kunna ge behörighet till
högskolestudier. Programmen ska kunna ge tillräckligt av språklig och övrig
kompetens för högskolestudier. För dem som inte nått formell kompetens för inträde
i gymnasium respektive högskola ska möjligheter till komplettering kunna ge sådan
kompetens.

Den ålderdomliga föreställning som motiverat skillnader mellan ”teoretiska” och
”praktiska” yrken gäller inte i dagens och framtidens samhälle. Att på de
yrkesinriktade programmen ha en lägre ambition beträ�ande undervisning i svenska
språket eller orienterings- och bildningsämnen är ansvarslöst.

På samma sätt förhåller det sig när det gäller kultur och estetik. De yrkesförberedande
programmen ska ge kunskap nog att utöva ett yrke utan att låsa in eleverna i en
speciell nisch på arbetsmarknaden.

Just nu �nns det ett lagförslag om att alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan
ska innehålla det som krävs för att eleverna ska kunna uppnå grundläggande
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behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. Syftet med förslaget
är att göra yrkesprogrammen mer attraktiva för elever som inte har bestämt sig för
om de vill studera vidare efter gymnasieskolan eller inte. Förslaget bedöms gynna
kompetensförsörjningen och underlätta för  ungdomar att etablera sig på
arbetsmarknaden. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och
tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2023.
Vänsterpartiet ser positivt på detta lagförslag då det kommer att utöka
gymnasieelevers valmöjligheter för olika yrkesval i framtiden på arbetsmarknaden.

Arbetslivet har också ett ansvar att samarbeta med skolan och göra praktik och
lärlingsutbildning till en möjlighet. Samverkan mellan skola och arbetsliv är också ett
sätt att skapa �exibla och moderna yrkesutbildningar. Rätten till praktikplatser måste
utökas och garanteras.

Fler gymnasieelever ska nå grundläggande behörighet till universitet och högskola

För att kunna ha goda möjligheter till ett tryggt och ekonomiskt stabilt liv är det
viktigt med goda förutsättningar i arbetsmarknaden. En fullföljd gymnasieutbildning
ökar chansen till ett arbete eller högre studier. Därför är det viktigt att våra elever får
det stöd och de förutsättningar som de behöver för att kunna välja att studera vidare
till universitetet eller högskolan när de går ut årskurs 3. Även om fortsatta studier inte
är något man önskar fortsätta med efter gymnasiet, så är en fullföljd
gymnasieutbildning ett krav i många arbeten på arbetsmarknaden.

År 2021 var det endast 48,4% gymnasieelever9 i Haninge som uppnådde
grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år. Den här
utvecklingen behöver vi vända på. Satsningar som behöver göras för att förbättra
förutsättningarna för våra gymnasieelever är bl.a. �er legitimerade lärare, en bättre
lärartäthet, sommarlovsskola och läxhjälp. Grundskolan och gymnasiet behöver även
ha en bättre samverkan i ett tidigt skede och fånga upp de elever som kommer från

9

https://www.kolada.se/verktyg/fri-sokning/?kpis=76825&years=30198,30197,30196&municipals=16544&rows=mu
nicipal,kpi&visualization=bar-chart

https://www.kolada.se/verktyg/fri-sokning/?kpis=76825&years=30198,30197,30196&municipals=16544&rows=municipal,kpi&visualization=bar-chart
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grundskolan och är i en riskzon för att inte nå en fullföljd gymnasieutbildning inom
3 år. Dessa elever bör redan från start i årskurs 1 få extra stöd i undervisningen.

Inför en Barnombudsman

För att sätta barnet i första rummet bör det införas en ny tjänst: en lokal
Barnombudsman. Den lokala Barnombudsmannen ska granska kommunens organ
som t.ex nämnder, beredningar och fullmäktige samt förvaltningarnas beslut,
säkerställa att personal utbildas i barnkonsekvensanalys och barnrättsperspektiv och
ska vara ombud för barn och föräldrar i enskilda fall för att säkerställa att barnets
rättigheter tillgodoses.

Förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relation

Under februari månad 2022 genomfördes en kartläggning i Haninge kommun som
vi drev igenom om Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck och
e�ekterna av Covid-19 pandemin samt en kartläggning av hedersrelaterat våld och
förtryck bland ungdomar i Haninge.

Resultaten från kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland ungdomar i
Haninge visar att minst 26 % �ickor och 12 % pojkar lever med begränsningar i
livsutrymme i form av att t.ex. inte få ha en �ickvän/pojkvän, förväntas vara oskuld
tills giftermål, inte får välja sin framtida partner eller ha relation med samkönad
person.

Vissa uppger även att de har blivit utsatta för våld, förtryck och kränkningar när de
har gått emot de förväntningar som �nns från anhöriga men även av omgivningen
vilket kan vara inom skolan. Mörkertalet är tyvärr dessutom stort, då
undersökningen endast omfattar ungdomar i Haninges kommunala skolor bland  åk
9 i grundskolan och åk 2 i gymnasiet, vilket är 791 elever av de totalt 1441 tillhörande
urvalsgruppen.

I undersökningen får eleverna svara på vart de skulle vända sig om de behövde hjälp
och majoriteten svarar att de främst skulle be om stöd från någon av skolans
representanter. Därför är det oerhört viktigt att vi har en elevhälsa som fungerar och
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hinner arbeta förebyggande, uppsökande och ta emot besök av de elever som är i
behov av stöd och vägledning. Som det ser ut i elevhälsan idag så hinner inte
kuratorerna med det förebyggande eller uppsökande arbetet, och inte heller att
avvara den tid som behövs för de som kommer i kontakt med elevhälsan.

Resultatet från kartläggningen våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck och e�ekterna av Covid-19 pandemin, presenterar två olika beräkningar
gällande antal barn i Haninge som upplevt våld i hemmet under 2021. Den ena
si�ran bygger på kommittén mot barnmisshandels uppskattningar som räknats om
utifrån Haninges befolkningsstatistik där antalet barn som upplevt våld i hemmet
uppskattas vara cirka 2242 barn. Si�ran omfattar både barn som själva varit utsatta
och barn som bevittnat våld mellan vuxna. Den andra uppskattningen utgår från
Stiftelsen Allmänna Barnhusets beräkningar också omräknat utifrån Haninges
befolkningsstatistik. Utifrån dessa beräkningar uppskattas att nästan 2 466 barn i
Haninge kommun utsatts för allvarligt fysiskt våld och att 3 138 barn har bevittnat
fysiskt eller psykiskt våld mellan vuxna i hemmet.

Enligt statistik från BRIS så framkommer det en ökning av samtal som rör
familjekon�ikter samt fysiskt och psykiskt våld till följd av pandemin med de
restriktioner om bl.a. isolering som tillkom.

Vi ser väldigt allvarligt på de här förhållandena och det �nns mycket vi kan göra för
att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära
relationer. Majoriteten av de som drabbas är �ickor och kvinnor. Vi behöver göra
satsningar för ett jämställt samhälle, vilket är ett mål i sig själv men också en
förutsättning för en hållbar utveckling av samhället.

Ett av de förslag som vi har lagt fram är t.ex. vår motion om feministiskt självförsvar,
maskulinitetsnormer och hbtq. I den föreslår vi bl.a. att feministiskt självförsvar blir
en återkommande och schemalagd del i undervisningen för tjejer (de elever som
de�nierar sig så) som går på gymnasiet i Haninge kommun samt att
maskulinitetsnormer blir en återkommande och schemalagd del i undervisningen för
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killar (de som de�nierar sig så) som går på gymnasiet i Haninge kommun. Vi föreslår
också att workshops i hbtq-frågor blir en återkommande och schemalagd del i
undervisningen för alla elever som går på gymnasiet i Haninge kommun.

Vi har även lagt ett förslag om vår motion att införa en jämställdhetsmiljon i
kommunen som innebär att vi öronmärker en miljon kronor för
jämställdhetssatningar som t.ex. kompetensutbildningar av personal och workshop i
enlighet med motionens intentioner, dvs att stärka jämställdheten.

Vi ser även ett stort behov av socialsekreterares närvaro i skolan. Det är viktigt att
samverkan samt kompetensöverföring mellan skolan och socialtjänsten stärks för att
fånga upp de elever som be�nner sig i en utsatthet. Det är även viktigt att
kompetensutveckla personal som är arbetar inom skolan kring hedersrelaterat
förtryck och våld och våld i nära relationer, så att det förebyggande arbetet stärks och
unga som är utsatta upptäcks i ett tidigare skede.

Satsa mer på stödfunktioner och elevhälsan i gymnasiet

År 2020 är ett år som inget annat vi varit med om i modern tid och som kommer att
gå till historieböckerna. Året inleddes med nyhetssändningar om ett okänt dödligt
virus som spred sig i snabb takt till världens alla hörn. Sjukdomen Covid-19 som
orsakas av detta virus har inte lämnat  någon oberörd. Idag, två år senare är många av
oss i Sverige vaccinerade och sjukdomen klassas inte längre som samhällsfarlig sedan
den 1 april 2022, utan som en anmälningspliktig sjukdom

Däremot har vi fått alarmerande rapporter i Sverige och internationellt om barn och
ungas utsatthet pga pandemins konsekvenser. Barn och ungas utsatthet i riket ökade
markant i och med pandemin. Bris rapport för år 2020 redogör för att barn som
tidigare redan befann sig i en utsatthet �ck en svårare situation när pandemin bröt ut.
Myndigheternas rekommendationer om isolering, att alla i största mån ska arbeta
hemifrån, en ökande arbetslöshet, ekonomiska svårigheter och en osäkerhet inför
framtiden ledde till stora påfrestningar för många familjer. Våld i nära relationer
ökade dramatiskt och i förlängningen ökade även det psykiska och fysiska våldet mot
barn och unga i hemmet med 30%. Kontakten till BRIS från barn som uppger
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nedstämdhet ökade med 55% och samtal till barn och ungdomspsykiatrin ökade med
44%. I Haninges skolor ökade kontakten till kuratorerna och de elever som hade svårt
att följa med i undervisningen innan pandemin �ck desto svårare med studierna.

Våra barn och unga är en av de grupper i samhället som har drabbats hårdast av
pandemin och som i framtiden kommer att ha ännu svårare att ta sig fram, att klara
av sina studier, söka sig vidare till högre studier, lyckas få ett arbete och ett ordnat liv.
Skolans kompensatoriska uppdrag  har generellt varit svårare att genomföra när elever
har behövt delta i undervisningen på distan. De långsiktiga e�ekterna av Covid-19
kommer att ha fortsatt verkan de närmsta åren på barn och ungas möjligheter med
att uppnå ett välmående, hälsosamt och stabilt liv.

Nu har vi även ett annat orosmoln som lagt sig över Europa. Kriget i Ukraina och
hotet om en invasion av Ryssland i Sverige. Frågor om Nato-medlemskap, skyddsrum
och skyddsberedskap är frågor vi dagligen får se i media. Många av de som lyckats �y
från Ukraina har tagit sig till andra länder i Europa där Sverige och Haninge inte är
ett undantag. Vi har mottagit �ertal �yktingar och många barn har redan fått börja i
våra skolor. Vi behöver därför även utifrån denna aspekt rusta upp vår elevhälsa och
resurser i skolan, så att vi kan ta emot de barn och unga som �ytt från Ukraina på
bästa sätt. Dessa barn kommer med ett krigstrauma och elevhälsan behöver vara
tillgänglig samt resursstark för att kunna bemöta det stödbehov som �nns. Även barn
och unga som bor i Sverige är påverkade av kriget i Ukraina genom allt som de får ta
del av i media. Det är en oro och otrygghet som påverkar oss alla, inte minst barnen.

Vi behöver göra de nödvändiga satsningarna nu med mer förebyggande,
hälsofrämjande och kunskapsfrämjande insatser i skolan. Vi behöver �er kuratorer,
skolsköterskor, specialpedagoger och andra stödfunktioner i skolorna. Allt �er barn
och unga behöver dessa viktiga stödfunktioner.

Enligt 2a kapitlet i skollagen regleras elevhälsan enligt nedan:

25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan,
specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det �nnas elevhälsa.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
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specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det �nnas tillgång till
skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det �nnas tillgång till
personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan
tillgodoses.

26 § En huvudman för kommunal vuxenutbildning får för sina elever anordna
sådan elevhälsa som avses i 25 §.

Lag (2020:446).

Tillsätt en elevhälsa i CentrumVux

I CentrumVux har vi ett studerandeteam som har till uppgift att vid behov ge
stöttning till lärarna om vilka stödåtgärder som är lämpliga. Studerandeteamets
insatser vänder sig till alla elever som behöver anpassning eller stöd i studierna. De
�esta elever som lärarna söker stöd om från studerandeteamet har oftast behov av
stöd pga en funktionsvariation som försvårar studierna. Exempel på anpassning kan
t.ex. vara struktur och stöd i studiesituationen, anpassade examinationsformer och
hjälpmedel enligt överenskommelse med läraren.

Men övriga förebyggande och hälsofrämjande stödåtgärder som t.ex. kurator,
psykolog, skolläkare och skolsköterska saknas nästan helt. Sedan 1 januari 2022 har
CentrumVux fått tillgång till en kurator på endast 20% som de delar med
gymnasieskolan Fredrika Bremer, innan årsskiftet saknades en elevhälsa helt. Men en
kurator som är anställd på 20% räcker inte långt för att täcka det stödbehov som �nns
hos de elever som går i CentrumVux. Många elever behöver även större anpassningar
men då det saknas specialpedagoger och speciallärare får de ordinarie lärarna en
mycket större arbetsbörda på sina axlar och alla elever får inte det stöd de egentligen
behöver. På grund av de bristande resurserna i elevhälsan så hänvisas eleverna istället
till att ta kontakt med vårdcentralerna. Man kan fråga sig hur många av dessa som
verkligen tar kontakt med vården. För att en person som mår dåligt slutligen ska söka
hjälp kan det ha tagit lång tid, mycket betänkande och energi. Vi kan inte riskera att
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skicka dessa personer vidare i systemen, vi kan inte riskera att dessa personer missar
att ta del av nödvändig och ibland livsviktigt stöd. Vi behöver ha avgörande
stödfunktioner på plats, fånga upp de som mår dåligt och som har behov av stöd.

De elever som går i CentrumVux är givetvis också i behov av en tillgänglig och god
elevhälsa, även om så skollagen inte kräver det från kommunen att tillhandahålla.
Många elever kommer från krigsdrabbade länder med PTSD samt andra psykiska
besvär och går i SFI undervisningen eller andra vuxenutbildningar. Samtidigt har vi
elevgrupper som misslyckats med studier genom hela grundskolan och gymnasiet
och hoppas på en andra chans i CentrumVux. Dessa elever och �er behöver få ha en
tillgänglig elevhälsa när det av olika skäl känns tungt. Genom att inte satsa mer på
stödfunktioner och elevhälsan kommer det leda till ett större stödbehov i framtiden
för de grupper som det berör och en större kostnad för samhället.

Återinför teoretiska gymnasiekurserna på Centrumvux

Tidigare kunde man på Centrumvux läsa teoretiska gymnasiekurser som man inte
fått betyg i och då uppnå en gymnasieexamen eller få slutbetyg. Idag �nns inte denna
möjlighet för att spara in på de pengarna. Vi menar att det är otroligt viktigt med en
fullständig gymnasieutbildning och att det ska vara enkelt för kommunmedborgare
som saknar en fullständig gymnasieskolgång att kunna läsa upp sina betyg i
CentrumVux och inte behöva söka sig vidare till skolor i andra kommuner. Det är en
viktig service som kommunen tidigare har tillhandahållit i Haninge och som vi
önskar se igen i kommunen.

Vi vill att gymnasiekurserna drivs i egen regi i CentrumVux istället för hos andra
privata aktörer. I dagsläget ges det undervisning i de gymnasiala ämnena endast i
engelska, matematik, svenska, svenska som andraspråk och samhälle. Vi vill se att �er
kurser från gymnasiet ges inom CentrumVux, t.ex. naturkunskapsämnen, moderna
språk och historia.

Lokalförsörjningen i CentrumVux behöver mer satsning

CentrumVux expanderar liksom kommunens befolkningsantal växer. Dessutom så
kommer utbildningsplikten som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och
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CentrumVux att utökas från och med 1 augusti 2022. Det innebär att vissa personer
som är nya i Sverige kommer att bli anvisade i större omfattning av
Arbetsförmedlingen att utbilda sig för att öka sina möjligheter att få ett jobb.
Satsningen riktar sig till personer som Arbetsförmedlingen bedömer inte kommer att
kunna få ett jobb under tiden i Etableringsprogrammet på grund av kort eller ingen
utbildning i hemlandet. Om man omfattas av utbildningsplikten betyder det att
personen måste ansöka om studier hos komvux eller folkhögskola för att kunna få
fortsatt ekonomiskt bidrag i form av etableringsersättning.

Detta är en satsning som utökas från och med 1 augusti 2022 för att öka nyanländas
möjligheter till att få ett varaktigt arbete i Sverige genom att stärka deras kompetenser
via utbildning.  Då får man studera SFI, Samhällsorientering och grundläggande eller
gymnasial nivå på CentrumVux eller allmän kurs på folkhögskola. Det innebär i sin
tur ökade kostnader för CentrumVux och ett större behov av lokaler för att kunna ta
emot alla elever. Därmed ser vi ett behov av att lägga mer resurser på
lokalförsörjningen i CentrumVux för att möjliggöra de ambitioner som
utbildningsplikten syftar till.

I CentrumVux �nns även två tomma restaurang lokaler som tidigare har använts för
personer som gått i restaurang utbildningar både av elever från CentrumVux och
Riksäpplet. Dessa stängdes tyvärr ner pga budgetnedskärningar. Vi vill att dessa
lokaler sätts i bruk igen så att CentrumVux kan fortsätta sin goda verksamhet i våra
egna lokaler och restaurangutbildning i kombination med SFI skulle kunna tillämpa
de lokalerna för sina elever. Restaurangerna var ett mycket uppskattat inslag i vår
kommun som �ck många besökare, framförallt många pensionärer pga det lägre
lunchpriset på tre rätters menyn, samtidigt som våra elever �ck träna på sina
färdigheter i köket.

Kurslitteratur på Komvux

De omfattande undersökningar som CSN genomför visar tydligt att äldre studerande
upplever att det är svårare att få ekonomin att gå ihop.
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Komvux är en viktig andra chans för väldigt många människor och vi anser inte att
tjockleken på ens plånbok ska avgöra om man har råd med kurslitteratur eller inte.
Därför vill Vänsterpartiet att kurslitteraturen är avgiftsfri här precis som i resten av
skolväsendet. För att göra vuxenutbildningen till ett verkligt alternativ för �er föreslår
Vänsterpartiet att vuxenutbildningen ska kunna tillhandahålla kurslitteratur till alla
studerande, precis som man gör inom grundskolan, gymnasieskolan och SFI. Som
första steg 2023 skall kurslitteraturen vara subventionerad.

Uppdrag till nämnden:
● Införa tjänsten en lokal Barnombudsman
● Utbilda personal inom NPF (läs mer under grund- och förskolenämnden)
● Tillsammans med grund- och förskolenämnden tillse att elever med

problematisk skolnärvaro från grundskolan får fortsatt stöd i övergången till
gymnasieskolan samt i sina fortsatta studier

● Öka andelen som tar sin gymnasieexamen inom tre år
● Utöka platserna till lärstudios, lovskola och sommarlovsskola
● Införa �er teoretiska gymnasiekurser i CentrumVux
● Tillhandahålla subventionerade läromedel på Komvux
● Satsa mer på förebyggande och hälsofrämjande insatser inom elevhälsan
● Tillsätt en elevhälsa i CentrumVux
● Mer satsning på lokaler till CentrumVux
● Fler legitimerade lärare och satsningar på att obehörig personal kan

vidareutbildas och bli behöriga
● Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdras att arbeta med

attitydförändringar för att främja jämställdhet, exempelvis genom workshops
om feministiskt självförsvar, maskulinitetsnormer och hbtq-frågor samt att
utbilda personal i genuspedagogik

● Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdras att arbeta med
våldsförebyggande arbete, exempelvis Mentors for violence prevention
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6.6 Stadsbyggnadsnämnden

Utöver vad som stadgas i kommunallag, speciallagstiftning och reglemente gäller
följande för stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för
myndighetsutövning inom områdena detaljplaneläggning, bygglov, byggsamråd samt
mätning och kartframställning. Nämnden är också kommunens myndighet i
tra�kfrågor och huvudman för kommunens gator, parker samt vatten och avlopp.
Stadsbyggnadsnämnden har även det samlade ansvaret för arkitekturen i kommunen.

Driftbudget

Vänsterpartiets ekonomisk ram 2023: 215 000  tkr

Skillnad mot den styrande alliansen 2023: + 4 000 tkr

Budgetramen ska täcka pris- och löneökningar samt nedanstående
verksamhetsutveckling.

Fler hyresrätter i stadsplaneringen

Vänsterpartiet är det parti som tydligast kämpat för �er hyresrätter i kommunen. Vi
har också fått igenom att det ska byggas billiga och klimatsmarta hyresrätter och att
inkomstkraven i Haninge Bostäder sänks.

Det är inte bostadsrätter som folk skriker efter, det är hyresrätter med rimliga hyror.
Men det behövs en målsättning för att det ska bli hyresrätter. Därför ska detaljplaner
och annan planering sträva efter att ha en hög andel hyresrätter.
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Plan för att bryta bostadssegregationen

Vissa områden i kommunen har knappast några hyresrätter alls. Det är de här
områdena som är de mest segregerade i kommunen. Det är bara de som har en god
ekonomi och pengar på banken (eller möjlighet till att kunna ta stora lån) som kan
bo där. Detta vill vi ändra på. Där man bor ska man komma i kontakt med
människor med olika bakgrunder, med olika ekonomiska förutsättningar och i olika
livssituationer. Vi tror att även invånarna i välbeställda områden (speciellt barnen)
mår bra av mångfald.

Därför ska nämnden ta fram en plan för att bryta bostadssegregationen i de här
områdena. Fokuset i planet ska vara hur man på bästa sätt kan bygga �er hyresrätter
med rimlig hyra.

Feministisk stadsplanering och barnperspektiv

Utgångspunkten för en feministisk stadsbyggnad kan vara en ensamstående förälder
med barnvagn utan bil. Hur kan hon/han/hen utnyttja kollektivtra�k? Finns a�ärer
nära? Är det nära och lätt att hämta/lämna på dagis? Är det nära och lätt att ta sig till
fritidsaktiviteter? Är det ljust och tryggt på kvällarna? Är det bara män som
dominerar i det o�entliga rummet eller känner sig kvinnor trygga och bekväma att
röra sig och ta plats? Vi tror att man ska undvika den hårda arbetsdelningen i staden;
man bor och sover på ett ställe, a�ärer �nns på ett annat ställe, alla restauranger ligger
på ett tredje ställe, fritidsaktiviteter koncentreras till ett fjärde ställe, osv.

I feministisk stadsbyggnad ingår också tillgänglighetsperspektivet, och många andra
perspektiv. Det Haninge som �nns nu brister här på många punkter. Att bygga stora
köpcentrum som stänger en viss tid har fått till följd att kvällar och nätter kan
upplevas väldigt otrygga på en del ställen. Exempelvis så är Poseidons Torg ett �nt
torg men nästan helt utan folkliv stora delar av året och dygnet. Enligt planen så ska
torget utvecklas, det är positivt och vi ser gärna att a�ärslokaler och restauranger
etablerar sig där. Det kan även locka �er till vårt �na kulturhus. Viktigt att komma
ihåg att en stad bör ha mötesplatser som inte är kommersiella, därför bör
kulturhusets öppettider bli mer generösa.
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Bygg kollektivhus med billiga hyresrätter

Boendeformen kollektivhus �nns inte i Haninge som seniorboende. Det är en
resurse�ektiv boendeform (gällande exempelvis ytor och redskap) och ökar sociala
kontakter. Man har även sin egna lägenhet. Om de sker i sambyggnation med olika
generationer kan man hjälpa varandra med praktiska saker, dela på utrymme för olika
aktiviteter, laga mat tillsammans och äta tillsammans. Utbytet mellan olika
generationer ger mycket stimulans. Upplevs som en stor trygghet för de anhöriga.

Även behovet av vård- och omsorgsboende �yttas fram. Speci�ka kollektivhus för
seniorer ger en mycket stor trygghet. Vänsterpartiet vill att Haninge kommun följer
Stockholms stads exempel och bygger kollektivhus i egen regi. Deras egna
allmännyttiga bostadsbolag äger och driver ett �ertal kollektivhus med prisvärda
hyresrätter. Äldreförvaltningen och Haninge Bostäder kan samarbeta för att skapa ett
kollektivhus med prisvärda hyresrätter och tryggt boende för seniorer speci�kt.

Skapa ett kommunalägt energibolag

Det �nns goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft i Haninge. Priset på solceller
har gått ner drastiskt och det �nns gott om tak och mark att installera solceller på.

Bolaget kan ägas och drivas i samarbete med andra grannkommuner. Intresset för det
bör undersökas men vi bör gå fram med initiativet även om inga andra kommuner är
intresserade.

Vänsterpartiets motion om att bygga en solpark avslogs pga att det inte fanns något
energibolag som kunde hantera den. Med ett energibolag så löser vi den
problematiken.

Elpriserna på kommunalt ägda energibolag är också lägre än snittet.

Energie�ektivisering och energiproduktion

När det klimat- och miljöpolitiska programmet antogs så kom det nya mål gällande
energianvändningen:
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● År 2021 har energianvändningen i kommunala lokaler och bostäder
e�ektiviserats med 20 procent jämfört med 2009

● År 2030 har energianvändningen i kommunala lokaler och bostäder
e�ektiviserats med 20 procent jämfört med år 2020.

Vi vill att målen ska uppnås så snart som möjligt! Och gärna tidigare än bestämt! Dels
för att klimatet kräver snabba och stora investeringar men också för att investeringar i
energie�ektivisering betalar sig.

Vi vill att Tornberget och Haninge Bostäder ökar takten, använder sig av statliga
investeringsstöd och gröna lån från Kommuninvest för att �nansiera så stor del som
möjligt av satsningarna.

Öppenhet vid upphandlingar när det gäller Västerhaninge centrum samt Torvalla
/Årsta slott. Med tanke på hittillsvarande processen är det önskvärt att det �nns �er
alternativa lösningar i dessa projekt. Lösningar ska innehålla långsiktigt hållbara
förslag samt energie�ektiva lösningar. Åsikter skall tas till vara från medborgarnas
önskemål i hur det skall utvecklas i dessa projekt.

Uppdrag till nämnden:
● Åtgärder för den biologiska mångfalden
● Växla upp arbetet med implementeringen av cykelplanen
● Inrätta ett cykelråd
● Var mer strikt gällande undantag av strandskyddet, speciellt nära Drevviken
● Planera för �er hyresrätter i stadsplaneringen
● Ta fram en plan för att bryta bostadssegregationen genom �er billiga

hyresrätter i kommunens mer välbeställda områden
● Arbeta med feministisk stadsplanering och inkludera barnperspektivet och

tillgänglighetsperspektivet i stadsplaneringen - både i nyproduktion och i
be�ntliga miljöer

● Ta fram underlag till ett kommunalt energibolag
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6.7 Idrotts- och fritidsnämnden

Nämnden ska bedriva och främja idrotts- och friluftslivet, folkhälsoarbetet samt en
meningsfull fritid för barn, unga och vuxna i kommunen. Nämnden ansvarar för
idrotts- och friluftsmiljöer innefattande anläggningar såsom sporthallar,
idrottsplatser, simhall och utomhusbassäng samt spontanidrotts ytor, badplatser
och motionsspår. Nämnden ansvarar även för verksamheten vid simhallen och
utomhusbassängen. Vidare ansvarar nämnden för viss skötsel i skärgården samt för
kommunens camping- och vandrarhemsverksamhet. I nämndens ansvar ingår även
stöd till föreningslivet, lokalbokning, föreningsbidrag, samt fritidsgårdar och
parklekar.

Driftbudget

Vänsterpartiets ekonomisk ram 2023: 175 000  tkr

Skillnad mot den styrande alliansen 2023: + 5 000 tkr

Budgetramen ska täcka pris- och löneökningar samt nedanstående

verksamhetsutveckling.

Goda fritidsmöjligheter för alla

Goda fritidsmöjligheter främjar tryggheten där man bor, höjer självkänslan och ger
ett bättre hälsotillstånd för utövarna. Det nns en nedåtgående spiral när det gäller
människors hälsa pga att man är mer stillasittande både i arbets- och fritidslivet idag.
Speciellt barn tillhör riskgrupperna för dåligt hälsotillstånd. Alla har medborgare har
rätt att kunna deltaga i olika aktiviteter som främjar ett bättre liv.

Därför anser Vänsterpartiet att det är centralt att möjlighet till idrott- och
fritidsaktiviteter sprids över kommunen och är tillgänglig för alla - oavsett inkomst,
kön eller normbrytande funktionalitet. Föreningslivets stöd ska präglas av samma
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principer och ge förutsättning för ett aktivt idrotts- och fritidsliv med bra
verksamheter. Föreningsbidragen ska vara utpräglade av ett medvetet
jämställdhetsperspektiv och och vara lika mycket värt oavsett utövarens
könsidentitet.
Det ska även nnas en jämställdhet när det gäller fördelning av tider på kommunens
lokaler som tilldelas tjejer respektive killars idrottande.

Simundervisning

Haninge är en skärgårdskommun och det är självklart att alla som bor här ska kunna
njuta av vad en skärgårdskommun har att erbjuda. Vatten är underbart och ger så
många möjligheter att utvecklas samtidigt som vatten också är potentiellt livsfarligt.
Man kan drunkna i vatten och därför är det så viktigt att lära sig att både hitta de
fantastiska möjligheterna i vatten och att lära sig respekt för vatten.

I kommunen �nns det både barn och vuxna som inte kan simma. Tyvärr nns en lite
skamsen känsla av att inte kunna simma och ofta kan det bero på att man inte fått
möjligheten att lära sig.

Under 2021 ökade antalet drunkningsolyckor i landet och det är viktigt att ta det på
allvar.

Därför är det av stor vikt att simskola kan erbjudas både i Torvalla simhall året
runt, vid Höglunda badet i Jordbro och vid våra större badplatser på sommartid.
Även viktigt att skolorna i Haninge följer skolplanen och har simundervisning i
låg-, mellan- och högstadiet. Idag är det långa köer för att gå på simskola. Därför
måste man bygga en ny simhall skyndsamt. Man ska också satsa på en renovering
av Höglunda badets bassäng i Jordbro.

Simskolan ska oavsett var den hålls vara avgiftsfri för både barn och vuxna.

Kollo för barn

Vänsterpartiet har drivit frågan om kolloverksamhet i många år. Genom den kan er
barn och ungdomar ha en n sommarvistelse med olika aktiviteter.
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Vänsterpartiets förslag om kolloverksamhet har realiserats och testades första
gången sommaren 2018. Vi vill att verksamheten fortsätter och att avgifterna ska
hållas låga för att säkerställa att den kommer alla barn till del som vill, speciellt för
de barn vars föräldrar inte har ekonomi till att åka på familjesemester.

Fritidsgård i Norra delen av Haninge

Motion och idrott är ett stort intresse för många ungdomar. Men alla kanske inte vill
eller har möjlighet att delta i idrotts- eller föreningslivet.Det är därför viktigt att det
�nns fritidsgårdar och ungdomsgårdar där barn och unga kan umgås i alla
kommundelar.

Tiderna måste utökas på kvällar, helger och lov så att barn och unga som inte har
någon annanstans att gå inte behöver hänga utomhus. Idag är det stark övervikt av
killar på era gårdar och de måste göras mer inkluderande för tjejer. Tjejerna måste få
mer in ytande vilken typ av aktivitet de vill ha. Samma gäller även HBTQ-personer så
de också känner sig välkomna.

Alla barn och unga som vill besöka fritidsgårdar ska ha jämlika möjligheter till det
och det är av vikt att det nns i alla kommundelar. Idag saknas det i nordöstra delen av
Haninge (Gudö, Vendelsögård, Sågen, Djurgårdsplans området). Det nns en stor
önskan om en fritidsgård och det är även ett behov om ett allaktivitetshus centralt i
det området. Det ska nnas en trygghet för barn, unga och föräldrar att det fungerar
att åka kommunalt till fritidsgården och att resan inte är för lång tidsmässigt.

Fältassistenter

Idag �nns det fyra fältassistenter i kommunen. Med tanke på hur stor kommunen är
och att det är långa avstånd mellan olika delar anser vi att det behöver utökas antal
fältassistenter med ytterligare två personer.

Man bör i kommunen också utöka och komplettera med fältfritidsledare som för att
nå er ungdomar. Det är ett komplement till fältassistenter i socialtjänstens regi.

Ungdomar har ofta en helt annan inställning och villighet till samtal när en
fritidsledare pratar med en än när en fältassistent från socialtjänsten gör det. Syftet
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är att kunna fånga upp ungdomar som inte har hittat någon plats att tillbringa sin
fritid. De kan hjälpa till att slussa ungdomen till en passande fritidsgård,
ungdomsgård eller förening. Då många ungdomar någon gång har besökt en
fritidsgård eller ungdomsgård så nns det ofta redan en relation att bygga på vilket
öppnar upp för möte och samtal.

Fältfritidsledare har tidigare funnits i Haninge och är något som vi i Vänsterpartiet
har föreslagit tidigare.

Personal inom idrott- och fritidsverksamhet

Vänsterpartiet anser att samtlig personal som arbetar inom idrotts- och
fritidsverksamhet ska få kompetens utbildning och workshop kring hedersrelaterat
förtryck och våld och våld i nära relationer. Det förebyggande arbetet ska stärkas och
barn som är utsatta upptäcks i ett tidigt skede.

Spontan idrott

I dagens stressade samhälle är det viktigt att hitta former för vardagsmotion som inte
kräver långa resor eller bokade tider. Det ska nnas i närområdet där man bor. I många
av kommunens områden nns det utegym, men det behöver även nnas i den nordöstra
delen av kommunen också.

När det gäller Sågen området i Vendelsö så nns Haningevallen, en bra plats att
anlägga ett utökat motionsområde. Området är lätt att nå med kollektivtra ken.
Idag nns fotbollsplan och omklädningsrum. I det området nns en nedgången
tennisbana som inte använts på många år och där passar det att uppföra en
paddelbana. Vidarutvecklingen bör även ske med ett utegym.

Andra platser som behöver spontanidrotts möjligheter är Gudö. Med en stor
tillväxt av boende under senare år behövs ett utegym och även mer fritidsaktiviteter
för barn som en spännande lekplats.

När det gäller Vegastaden har man förtätat området så mycket att det nns få
spontanidrotts ytor för barn och ungdomar fast man framför allt lockar
barnfamiljer till boenden i området. Vänsterpartiet anser att man i samband med
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allaktivitetshuset bygger en skejtpark och berikar området med sport för
cykelfantaster i olika åldrar.

Sportotek

Att vara aktiv i olika idrotter och friluftsliv kan vara kostsamt. Det kan behövas
utrustning och speciellt för barn som växer kan det vara en dryg kostnad. Därför
bör ett sportotek nnas i kommunen. Där kan man låna utrustning och man kan
lämna in och skänka utrustning man inte längre har användning för. Denna form
�nns på �era ställen i landet och är mycket uppskattat.

Detta skulle också ge alla barn och unga samma chans att utöva olika idrotter. Det
gynnar också barn till familjer med lägre ekonomiska tillgångar.

Uppdrag till nämnden:

● Kompetens utbilda samtlig personal inom idrott- och fritidsaktiviteter
kring hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer.

● Gratis simundervisning för elever i låg-, mellan- och högstadiet.
● Gratis simskola för vuxna och i samarbete med SFI erbjuda

simundervisning för nyanlända
● Simskola på sommaren vid Höglundabadet i Jordbro och vid större badplatser
● Påskynda byggandet av ny simhall
● Billiga sommarkollon som kommer barn till del som lever med familjer

med låga ekonomiska tillgångar.
● Öppna en permanent fritidsgård i Sågenområdet.
● Arbeta aktivt med att inkludera tjejer och ickebinära på fritidsgårdarna
● Återinföra fältfritidsledare som ett komplement till socialtjänstens

fältassistenter
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6.8 Kultur- och demokratinämnden

Nämndens uppgift är att bedriva och främja kulturverksamhet, samverka med
föreningslivet samt följa och främja demokratiutvecklingen i Haninge. Nämnden
ansvarar för bibliotek, kulturskola, kulturverksamhet, konsthall, konstutställningar,
och o�entlig konst, samt stöd och föreningsbidrag till studieförbund och föreningar
inom kulturområdet.

Driftbudget

Vänsterpartiets ekonomisk ram 2023: 97 000  tkr

Skillnad mot den styrande alliansen 2023: + 5 000 tkr

Kultur har länge nedprioriterats i samhället av olika anledningar och det har varit
tu�t för våra kulturutövare. Detta har dock förstärkts i o m Covid-19. Därför är det
extra viktigt idag att våga satsa på kulturlivet. Stärka våra föreningar och hjälpa dem
ta sig över hinder så som lokalbrist. Utmaningarna för den kulturella infrastrukturen
är stora. Samtidigt som vi alla arbetar för att hantera situationen är det viktigt att
blicka framåt och tillsammans fortsätta det långsiktiga arbetet med att värna och
stärka kulturen.

Nämndens redan be�ntliga förslag

I Yttrande över Planeringsdirektiv för Mål och Budget 2023–2024 kan vi läsa:

“För att nå fullmäktiges mål föreslår nämnden insatser för att bland annat
bidra till att skapa trygga, demokratiska och attraktiva livsmiljöer genom
platsaktivering, återinföra kultur på lika villkor, anlita processtöd för framtagningen
av den nya biblioteksplanen, säkerställa en hög servicenivå i framtida Vega
allaktivitetshus och stärka kompetensen inom digitalisering. Därutöver föreslår
nämnden ett utökat kulturprogram för barn och unga och ett stärkt
kulturmiljöarbete.”
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Vänsterpartiet står bakom dessa förslag. Förvaltningens och nämndens argument är
goda och att till exempel kultur på lika villkor någonsin varit nedlagt är inget mindre
än en skymf, så dess återinförande kan inte komma tidigt nog.

Föreningslokaler

Ett problem många föreningar står för idag är brist på lokaler. De är ofta dyra och är
många gånger inte anpassade för den verksamhet föreningarna vill utföra. Detta är ett
problem som sträcker sig från kvinnojouren hela vägen till taekwondo klubb viking.
Det här är ett problem som skapats av den avdemokratisering av allmänna ytor och
byggnader som skett under många år med New Public Management som ledstjärna.
Ett problem som förvärrats något avsevärt med rivningen av Jordbro kultur- och
föreningshus samt förseningen av vegaskolan. Vegaskolan ska nämligen även inhysa
ett allaktivitetshus. Vi ser ett behov av att demokratisera kommunens mark och
lokaler igen men tar ett steg i taget. De två första kraven vi vill få igenom i Haninge
angående lokaler för föreningslivet är ett nytt allaktivitetshus i Brandbergen samt en
ateljee i en central del av kommunen.

Kulturskolan

Kulturskolan gör ett fantastiskt arbete för att bygga ett gott kulturellt kapital till
framförallt våra barn. Något som de dock nämnt gång på gång är att maxtaxan i
Haninge är för hög. Många har inte råd och det �nns säkerligen de barn som inte ens
vågar fråga sina föräldrar på grund av det höga terminspriset. Kulturverksamhet ska
�nnas för alla barn även i praktiken. Det skall inte vara ett privilegium. Nationellt är
trenden att terminsavgifterna har sjunkit något på senare tid, rikssnittet ligger på 643
kronor. Och 16 kommuner kör avgiftsfritt. Vi i Haninge ligger på 1000 kronor som
maxtaxa. Detta gör att bl.a. samtliga kurser i musikskolan ligger på 1000 kronor per
termin. Dansstudion har nästan samma prislapp på sina terminer. Vi vet att det �nns
många saker som kan förbättras för att göra kulturen mer tillgänglig för alla. Precis
som kulturskolan själva så anser vi att sänka maxtaxan är en utav dem
förbättringarna.
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Ett sommarlov för alla barn

Att  få en minnesvärd, trygg, och utvecklande sommar är varje barns rätt. Idag arbetar
kommunen bland annat med lovbidrag. Detta innebär att föreningar söker bidraget
inför varje sommar till aktiviteter för våra 6-15 åringar. Kultur- och
fritidsförvaltningens egna barnstrateg menar dock på att det behövs en mer långsiktig
ekonomi som gör att föreningarna kan tänka längre och lättare ha återkommande
aktiviteter. Vi stödjer den tankebanan och vill införa mer långvariga samarbeten
utöver det lovbidrag vi har idag.

Hedersrelaterat förtryck och våld

Feminismen måste genomsyra alla delar av kommunens verksamheter. Ett av många
besvär patriarkatet för med sig är hedersrelaterat förtryck och våld. Vi i Vänsterpartiet
vill därför se att en utbildning om detta bör ges till samtliga inom personalen som
arbetar direkt med våra invånare. Alla ska kunna se tecken på detta och ha en rutin
att följa vid händelser relaterat till hedersförtryck och våld.

Följande uppdrag ges till nämnden:
● Säkerställ en ateljee i kommunen
● Sänk kulturskolans maxtaxa från 1000 kr till 400 kr
● Bygg ett allaktivitetshus i Brandbergen
● Arbeta fram längre samarbetsavtal för föreningar med sommarlovsaktiviteter
● Utbilda all serviceinriktad personal inom nämndens ansvarsområde om

hedersrelaterat förtryck och våld.
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6.9 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden ska främja ett gott näringslivsklimat, minskad arbetslöshet och ökad
sysselsättning. Nämnden ska också ge uppmärksamhet till frågor rörande högre
utbildning samt främjande av näringslivet och besöksnäringen och dess utveckling.
Näringslivsstrategin utgör en viktig utgångspunkt för nämndens arbete.

Driftbudget

Vänsterpartiets ekonomisk ram 2023: 20 000  tkr

Skillnad mot den styrande alliansen 2023: + 4 000 tkr

Budgetramen ska täcka pris- och löneökningar samt nedanstående
verksamhetsutveckling.

Rädda kvar jobben i Haninge

Vi ser ett problem i Haninges kommun. Vi ser hur många stora företag, som kan
skapa jobb, börjar �ytta ifrån kommunen - speciellt från Jordbro - och letar efter
bättre förutsättningar, där många gånger andra kommuner ligger i framkant. Vi vill
se hur näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden konkret kan arbeta för att få
företagarna att stanna.

Ferieplatser och ungdomsjobb

I pandemins spår ökar långtidsarbetslösheten dramatiskt - den högsta på 15 år - och
arbetslösheten bland unga i Haninge är nu 8,7 %. Att varken gå i skola eller arbeta
leder till ett utanförskap som är svårt att ta sig ur på egen hand och lätt blir
permanent vilket i sig förminskar individen och leder till en stor kostnad för
samhället med ett framtida bidragsberoende.
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Inför 2021 hade kommunens förvaltningar lyckats skapa 450 ferieplatser och 26
ungdomsjobb. Av tillsattes inte 21 ferieplatser och 7 ungdomsjobb vilket är märkligt
med tanke på att pandemin främst ökat arbetslösheten bland ungdomar. Och vad
gäller ferieplatserna så är ansökningarna från �ickor dubbelt så många som från
pojkar. Man har helt enkelt inte nått ut till hela målgruppen.

Att ha sysselsättning, skola eller jobb, får individen att växa och bli en viktig del av
samhället. Att kommunen inte lyckats tillsätta alla ferieplatser och ungdomsjobb får
ses som ett totalt misslyckande och mer pengar måste satsas för att nå ut till och
motivera alla som är i behov av en början på sitt CV. Därför vill vi satsa på �er
ungdomsjobb och framför allt rikta insatserna mot ungdomar som lever i hushåll
med socioekonomiskt låg status.

Det är viktigt med det första steget in på arbetsmarknaden. Ett sommarjobb är ett bra
sätt. Därför ska Haninge kommun erbjuda sommarjobb till �er årskullar än idag.

Satsning på utbildning

En viktig del i att få människor i arbete är utbildning. Det allra viktigaste är att satsa
på att �er elever i skolan får gymnasiebehörighet. SCB säger att en tungt vägande
faktor för att hamna i ekonomisk inaktivitet är om en person inte får
gymnasiebehörighet när hon eller han går ut högstadiet. Det är större risk att hamna i
arbetslöshet om ens föräldrar är arbetslösa. Det är också större risk att man inte går ut
högstadiet med gymnasiebehörighet om ens föräldrar inte har gått gymnasiet.

Därför måste utbildningsförvaltningen jobba hårt för att en större andel elever får
gymnasiebehörighet. Man måste se till elevernas och skolornas olika förutsättningar
och göra riktade satsningar för att nå målen.

Haninge ska också införa bristyrkesutbildningar där avslutad utbildning garanterar
jobb i Haninge kommun.
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En arbetsmarknad utan diskriminering

Diskriminering drabbar den enskilde hårt men även samhället. Det är en fråga om
maktstrukturer och normer som behöver förändras för att bryta diskriminerings
skadliga verkan.

Det �nns idag sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.

Nämnden ska arbeta för att upptäcka diskriminering, bryta diskriminering och
förebygga diskriminering.

Kooperativa, personalägda och sociala företag

När vi i Vänsterpartiet pratar om demokrati så begränsar vi oss inte till att bara prata
om politisk demokrati. Vi vill att demokratin ska genomsyra hela samhället. Du ska
ha makt och in�ytande över ditt liv i alla delar, inte bara ditt deltagande i det politiska
arbetet. Därför är det självklart för oss att öka demokratin även på arbetsplatsen.

Löntagarstyrda, personalägda och kooperativa företag är en viktig del för att realisera
ekonomisk demokrati. Många sociala företag är just kooperativ, oftast organiserade
som en ekonomisk förening där de anställda erbjuds att sitta i styrelsen för
föreningen och är konkret med och bestämmer över företagets verksamhet och
framtid.

Vidare så är kooperativa och sociala företag mer hållbara arbetsplatser än
vinstdrivande eftersom man sätter verksamheten och personalen välmående framför
en vinstjakt åt aktieägarna.

Vita jobb-modellen

Den o�entliga upphandlingen omfattar idag mer än 600 miljarder kronor per år.
Genom att ställa krav på miljöpåverkan, social hållbarhet och goda arbetsvillkor så
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kan den o�entliga sektorn göra en stor skillnad. När fokus på en o�entlig
upphandling enbart fokuserar på lägsta pris och inte kvalitét och goda arbetsvillkor så
kommer företag som inte tar socialt ansvar att premieras framför de företag som har
bättre arbetsvillkor för sina anställda.

Enligt en Novus-undersökning, beställd av TCO, tycker 63 procent att det är mycket
viktigt att stat och kommun ställer krav på att leverantörer erbjuder sina anställda lika
bra villkor som andra i branschen. Ytterligare 27 procent tycker det är ganska viktigt.
Opinionstödet för att ställa krav på bra arbetsvillkor är starkt.

En tidigare motion om att införa krav på kollektivavtal i upphandlingspolicyn i
Haninge har lagts. Den röstades inte igenom med hänvisning till ett EU-direktiv och
implementeringen av direktivet i Sverige. Däremot går det att ställa krav på
kollektivavtalsliknande villkor och ändå följa EU-rätten. Malmö stad arbetar med
sociala hänsyn och arbetsvillkor i upphandlingar. De använder sig av Vita
Jobb-modellen.

Vänsterpartiet vill att Haninge kommun implementerar Vita jobb-modellen.

Miljö- och klimatsmart näringsliv

Haninge ska ha ett miljö- och klimatsmart näringsliv. Det kan handla om att skapa
goda förutsättningar för företag som har ett hållbarhetstänk och ett
livscykelperspektiv för sina tjänster och produkter. Det kan också handla om att ställa
krav på företag som etablerar sig i kommunens företagsområden som att uppnå vissa
miljö- och klimatkrav eller att de gynnas av att sätta upp solceller på sina tak.

Samordnade varutransporter

Vi Södertörnskommuner har samordnad varudistribution i den kommunala
verksamheten. Antalet leveranser till verksamheterna minskade med 50 procent
redan efter två års drift och utsläppen av koldioxid och hälsoskadliga luftföroreningar
minskade med 70 procent.

Vi vill undersöka möjligheten att skapa något liknande för näringslivet.
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Uppdrag till nämnden:
● Satsa på utbildning
● Arbeta för en arbetsmarknad utan diskriminering
● Främja sommarjobb i kommunen
● Främja bildande av kooperativa, personalägda och sociala företag i Haninge
● Genomför Vita jobb-modellen
● Främja ett miljö- och klimatsmart näringsliv
● Utveckla samordnade varutransporter
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6.10 Valnämnd och revision

Valnämndens verksamhet kommer minska 2023, då inga val är aktuella.

I övrigt är  valnämnden och revisionen styrda av kommunallagen och gällande
reglemente.

6.11 De kommunala bolagen: Tornberget AB och Haninge Bostäder AB

De kommunala bolagen tilldelas inga driftmedel. Bolagens kostnader täcks av
bolagens egna intäkter.



127

7. Elevpengen

Vi gör bedömningen att en höjning med 5% eller mindre kompenserar inte för löne-
och prisökningar. Lägre nivåer kommer kräva nedskärningar. Anmärkningsvärt att
elevpengen för nyanlända elever inte höjts på �era år. De skolor som tar emot många
nyanlända elever gör ett oerhört viktigt arbete som borde uppmuntras mer.

Totalt sett har Vänsterpartiet drygt 36 miljoner kronor mer i elevpengsystemet. Det
möjliggör �er pedagoger, mindre barngrupper och färre elever per klass.

Vänsterpartiet är kritiska mot hur elevpengsystemet ser ut idag. Det saknar �era
strukturella parametrar som skulle styra pengarna mer åt de skolor som har de största
utmaningarna.
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Verksamhet Styrande allians Förändring Vänsterpartiet Förändring Volym

Pedagogisk omsorg

1-3 år 121 570 4,7% 123 079 6,0% 133

4-5 år 103 373 4,7% 104 656 6,0% 87

6-9 år 40 527 4,7% 42 959 6,0% 0

Förskola

Allmän förskola 34 235 6,8% 34 459 7,5% 25

1-3 år 144 719 6,8% 145 727 7,5% 3299

4-5 år 136 939 6,8% 137 835 7,5% 2537

Fritidshem

6-9 år 50 076 4,9% 50 604 6,0% 4618

Grundskola

ÅK F-6 79 649 5,0% 81 543 7,5% 9051

ÅK 7-9 113 269 13,2% 115 086 15,0% 3698

Övriga
ersättningar

Strukturbidrag
nyanlända

83 725 0% 96 284 15,0% 300

Nattomsorg 63 218 4,7% 64 908 7,5% 40
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8. Investeringsbudget 2023 och plan för 2024-2026

Den styrande alliansens har varit glada i att besluta om projekt, men sämre på att
genomföra. I dagsläget �nns det beslutade projekt för 1,5 miljarder i Haninge
kommun som inte genomförts och där det är osäkert om de kommer genomföras
över huvud taget. Att arbeta med investeringar är en levande process där man
självklart ska kunna backa från en investering om behovet inte längre �nns, eller
skjuta på en investering om behovet uppstår senare än planerat. Men att bara sitta
och ackumulera inveteringsbeslut som kanske låter bra, men inte genomförs, tyder på
dålig ledning och styrning. Eftersom dess investeringar ändå är beslutade, så tar vi
med dem i investeringsbudgeten. Om en investering inte ska genomföras är det
rimligt att det fattas ett beslut om det, än att bara låta projektet rinna ut i sanden.
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Vänsterpartiets investeringsbudget innehåller �er projekt i närtid än vad den styrande
alliansen har, medans Vänsterpartiets investeringsnivån är något lägre följande år.

Det som främst skiljer Vänsterpartiets investeringsbudget från den styrande alliansen
är att vi för 2023 budgeterat för en ny F-9 skola i Jordbro, ett nytt Kultur- och
föreningshus i Jordbro, ett Allaktivitetshus i Brandbergen, ett nytt badhus i
kommunen10, ett nytt bibliotek i Västerhaninge och ett kollektivhus som
seniorboende/trygghetsboende11.

I Vänsterpartiets investeringsbudget så ersätter ovan nämnda satsningar den styrande
alliansens samma område, som t ex  istället för en renovering av Västerhaninge
bibliotek så bygger vi ett nytt, istället för ett litet Allaktivitetshus i Jordbro som inte
är dimensionerat för alla föreningar bygger vi ett komplett Kultur– och föreningshus
där alla föreningar i Jordbro ska garanteras plats.

I övrig har Vänsterpartiet samma förslag på investeringar som den styrande alliansen.

11 Haninge kommun har seniorboenden i Tallhöjden och Parkvillan. Det �nns dock inget trygghetsboende i Haninge
kommun. Det behövs en boendeform för äldre som behöver stöd, men inte i den omfattning som �nns på ett vård- och
omsorgsboende. Där kan konceptet kring trygghetsboende vara en bra boendeform. Att det också kommer vara ett
kollektivhus gör att man fokuserar på många gemensamma lokaler för måltider och fritidsintressen och social samvaro
för att motverka ensamheten som många äldre känner.

10 Ett nytt badhus bör givetvis ligga kollektivtra�knära, men det är tveksamt om Västerhaninge centrum är rätt
placering givet alla andra planer som �nns för centrumet. Ytan är inte oändlig. Vänsterpartiet vill att kommunen
undersöker �er alternativ.
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9. Ekonomisk plan

Nämnd/styrelse

(tkr, löpande pris och lönenivå) 2023 2024 2025 2026

Kommunstyrelsen 314 000

Grund- och förskolenämnden 2 466 000

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 545 000

Kultur- och demokratinämnden 97 000

Idrotts- och fritidsnämnden 175 000

Revisionen 1 600

Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden 20 000

Socialnämnden 1 160 000

Stadsbyggnadsnämnden 215 000

Södertörns överförmyndarnämnd 0
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Södertörns upphandlingsnämnd 0

Valnämnden 100

Äldrenämnden 921 000

Kommunfullmäktiges reserv 45 000

Kommunstyrelsens reserv 0

Finansförvaltning exklusive �nansnetto 138 500

Ej fördelade medel respektive år 333 000 272 000 294 000

Totalt 6 098 200 6 431 20 6 703 200 6 997 200

Investeringar totalt 2 434 700 995 100 1 084 800 682 900

Varav VA-investeringar 356 000 310 000 353 000 114 000

Kommunen investerar 181 300 111 900 87 600 79 600

Uppdrag lokalinvesteringar till Tornberget 1 780 900 456 700 527 700 372 800

Uppdrag till kommunstyrelsen att extern aktör gör
investeringen

0 0 0 0
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9.1 Resultatprognos, balansprognos & �nansieringsanalys
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En kommunal budget från Vänsterpartiet Haninge för år 2023-2024


