
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 finansierade 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, 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 lånefinansierade 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! 
  

 

Patrik Olofsson, ordförande Vänsterpartiet Haninge 

  
 
 
 
 
 
 



 

KOLDIOXIDBUDGET FÖR HANINGE 

 

  
 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga! 

  
Sverige har tillsammans med de flesta av världens länder beslutat att agera 
för att den genomsnittliga temperaturökningen 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 effektiva mål längs vägen så att vi vet att vi håller oss inom 
tidsplanen. 

  
För att klara Parisavtalets mål 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 
finns utrymme för är att ta fram 
en koldioxidbudget. 
 

 Nej till Tvärförbindelsens 
intrång i Rudans naturreservat! 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 Sevim Celepli, ledamot i 
kommunfullmäktige och grund-
och förskolenämnden. 
Kandidat nr 1 på vår kommunlista. 

 

 

 

 

 

 

GRUND- OCH 

FÖRSKOLENÄMNDEN 

  
  

 Återstarta de öppna 
förskolorna i Jordbro och 
Brandbergen! 

  
Idag finns 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. 

  
 Starta en F-9 skola 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. 
  

  



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petar Kotljarevski, gruppledare för 
Vänsterpartiet Haninge och ledamot i 
Socialnämnden. Kandidat nr 2 på vår 
kommunlista. 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALNÄMNDEN   

  
      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 är 
sjukskriven eller föräldraledig 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 och 
många gånger krävs läkarintyg om man inte är arbetsför. Men att bryta 
social isolering menar vi är skäl nog. 

  
      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 offentlig 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 
finnas gratis wifi och datorer medborgarna kan låna. 

  

 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 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 brottsoffer 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 som 
mänskliga vinster. 

  

 INFÖR EN JÄMSTÄLLDHETSMILJON 

  
 Vänsterpartiet vill införa en jämställdhetsmiljon 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. 

  
  
  



 

Åsa Bååth, ledamot i 
kommunfullmäktige och 
äldrenämnden. Kandidat nr 3 på 
vår kommunlista. 

 

 ÄLDRENÄMNDEN   

  
   Mer tid för personalen inom 
hemtjänsten! 
  
Hemtjänst idag styrs av 
minutscheman och ersättning till 
hemtjänstverksamheterna styrs av 
minutersättning. Endast den tid 
personalen är hos brukaren ger 
ersättning. Det finns ingen tid för 
dokumentation, iordningställande av 
nycklar och väskor med material eller 
gång- och körtider mellan ärenden 
inlagda på de ärendescheman personal 
får för det dagliga arbetet. Den tiden 
finns 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. Ärendetiden 
ska istället bygga på tillit att personalen kan sina ärenden och ge den tid 
som brukaren behöver byggd på brukarens dagsform. För brukarna ska 
ramtid (ärendetid) införas, där de ska ha ett eget bestämmande vad de 
vill ha hjälp med vid besöket. 

  

     Förbättra personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor! 
  

Ökad personalbemanning på vård- och omsorgsboende och hemtjänst. 
Införa modern schemaläggning för heltidsarbete som är individuellt 
anpassade. Bättre lönesatsningar och att kompetensutveckling som ger 
lönelyft. Sänkning av heltidsmåttet med bibehållen lön. Åtgärder för att 
vara en attraktiv arbetsgivare och få bra personal att stanna. 

  
  



Eylem Sütcü, ledamot i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Kandidat nr 4 på 
vår kommunlista. 

 

 

 

 

GYMNASIE- OCH 

VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 

  
 Fler gymnasieelever ska nå 

grundläggande behörighet till 
universitet och högskola! 

  
År 2021 var det endast 48,4% gymnasieelever 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. fler 
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 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. 

  
        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 
för eleverna. 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 finns 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. Vi vill ha en ordentlig elevhälsa på plats i 
CentrumVux. 

  



 Harald Gärdek, ledamot i 
stadsbyggnadsnämnden. Kandidat nr 7 på vår 
kommunlista. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN   

  
       Fler hyresrätter i stadsplaneringen! 

  
Vänsterpartiet är det parti som tydligast kämpat för fler hyresrätter i 
kommunen. Vihar 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. 

  
       Feministisk stadsplanering och barnperspektiv! 

  
Utgångspunkten för en feministisk stadsbyggnad kan vara en 
ensamstående förälder med barnvagn utan bil. Hur kan hon/han/hen 
utnyttja kollektivtrafik? Finns affärer nära? Är det nära och lätt att 
hämta/lämna på förskolan? 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 offentliga rummet eller känner sig kvinnor trygga 
och bekväma att röra sig och ta plats? I feministisk stadsbyggnad ingår 
också tillgänglighetsperspektivet, och många andra perspektiv. 

  



William Friström, ledamot i 
kommunfullmäktige och kultur- och 
demokratinämnden. Kandidat nr 14 
på vår kommunlista.  
  
 
 
 

KULTUR- OCH 

DEMOKRATINÄMNDEN 

  
    

 Fler 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. 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 ateljé i en central del av 
kommunen. 

  
      Ett sommarlov för alla barnen! 

  
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. 

  



Bengt O Björklund, nämndeman i 
Södertörns tingsrätt och mångårig redaktör 
för den romska tidningen É Romani Glinda. 
Kandidat nr 6 på vår kommunlista. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 INKLUDERING AV ROMER   

  
  Haninge kommun har 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. 

  
 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 Träffpunkten i 
Brandbergen och träffar 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 dem. 



Margareta Ekström, ledamot i 
idrotts- och fritidsnämnden. 
Kandidat nr 13 på vår 
kommunlista. 
   

 

 

 

 

 

 

 

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

  
      Inrätta ett 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 finnas i kommunen. Där kan 
man låna utrustning och man kan lämna in och skänka utrustning man 
inte längre har användning för. Denna form finns på flera 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. 

  
      Fritidsgård i nordöstra delen av Haninge! 

  
Alla barn och unga som vill besöka fritidsgårdar ska ha jämlika 
möjligheter till det och det är av vikt att det finns i alla kommundelar. 
Idag saknas det i nordöstra delen av Haninge (Gudö, Vendelsögård, 
Sågen, Djurgårdsplansområdet). Det ska finnas en trygghet för barn, 
unga och föräldrar att det fungerar att åka kommunalt till fritidsgården 
och att resan inte är för lång tidsmässigt. 

  



Najib Regragui, ledamot i näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämnden. Kandidat 
nr 5 på vår kommunlista.  

 

 

 

 

 

 

 

NÄRINGSLIVS- OCH 

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

 

 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. Därför vill vi satsa på fler 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 fler årskullar än idag. 

 Kooperativa, personalägda och sociala företag 

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 förföreningen 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. 



TRYGGHET I HANINGE 

Vill kommunledningen skapa trygghet i 

kommunen så krävs det att de 

återuppbygger det som de har raserat. 

Ungdomar behöver känna sig behövda 

och inte utslängda på torg och centrum 

utan aktiviteter som de själva är delaktiga 

i 

I Haninge har vi två områden som sticker 

ut när det gäller otrygga invånare, det är 

Jordbro och Brandbergen. Det är i dessa 

områden som det har skett skjutningar. 

Jag vill nog påstå att detta gäller i stort 

sett hela kommunen. Självklart är dessa 

två områden mest utsatta på grund av 

sociala och ekonomiska orsaker. Dock 

har detta spridits till alla områden i 

kommunen. Personrån har ökat och 

förekommer i alla delar av vår kommun, 

ungdomarna rör på sig, driver planlöst 

omkring. Skjutningarna är främst 

relaterade till droger och interna och 

externa uppgörelser mellan gängen som 

hanterar droger. 

Petar Kotljarevski, gruppledare för Vänsterpartiet 

Haninge, besöker Ungdomens Hus i Tungelsta,  

som fått en väldigt bra start på sin verksamhet. 

 

 

 Hur får vi trygghet i Haninge? 

Vänsterpartiet i Haninge har viljan att förändra i kommunen. Vi vill ha 

en starkare socialtjänst som har resurser att hantera problem som dyker 

upp i skolan. Varje skola ska ha en socialsekreterare dedikerad att 

arbeta med ungdomar som har problem. Det skall räcka med en 

anmälan från polisen till socialtjänsten om ungdomar som har halkat in 

på fel spår för att de ska kunna börja agera, utan att vänta på fler 

anmälningar innan nåt händer. 



Vi vill ha fler lärare i skolan för att avlasta dagens lärarkår som går på 

knäna, ungdomarna är utlämnade att själva ta ansvar för sin skolgång 

och alla klarar inte detta. Här kommer man att kunna identifiera 

ungdomar i unga år som har hamnat snett, och hjälpa dem innan 

gängen får grepp om dem.  

Det finns diskussioner om att införa Sluta skjut konceptet. Huddinge 

har redan påbörjat projektet. Vänsterpartiet är för att påbörja detta 

projekt även i Haninge, men det kommer att krävas resurser och ett 

större samarbete mellan polis och andra institutioner i kommunen. 

 Kunskap finns - använd den 

Vi har också följt resultatet som man åstadkommit i Malmö som heter 

Helamalmö. De har också visat att det går att få ner kriminaliteten på 

områden som är socialt utsatta. Så här säger man om projektet. 

Nyckeln till Malmös framtid är social hållbarhet – att arbeta för allas 

lika värde och möjlighet att växa. Och där behöver alla hjälpas åt 

tillsammans. Föreningslivet är redan en stor medspelare. För 15 år 

sedan startade basketlaget Malbas sin sociala satsning Helamalmö. 

Så här hade det kunnat se ut i Haninge, men år av nedskärningar har 

kommunledningen vänt ungdomarna ryggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÖSTA PÅ VÄNSTERPARTIET 

ETT HANINGE FÖR ALLA 
 


