
Politiken  
ska förändra och 
förbättra
Nooshi Dadgostar lovar att fixa tryggheten för vanligt folk.  
Det kräver massiva investeringar i Sverige. Investeringar för dig och 
jobben, investeringar i klimatet och välfärden.
Sida 6–7

Vinster i  
välfärden
Jensen skola etablerar  
i Tungelsta
Sida 8

SAMHÄLLSINFORMATION

FÖR RÄTTVISA OCH SOLIDARITET  |  AUGUSTI  2022

Vänstern i Haninge är en del av 
skriftserien Folkviljan.Vänstern 

i Haninge

”Alla barn förtjänar en  
meningsfull barndom och 

en likvärdig skola”

Sevim 
 Celepli

Petar 
Kotljarevski

”Ungdomars framtid är  
vårt ansvar och skapar  

trygga orter”

”Åldras i trygghet med  
inflytande över din  

egen vardag”

Åsa 
Bååth
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Den klimatskadliga motor-
vägen Tvärförbindelse 
Södertörn kommer att göra 
intrång i Rudans natur- 
reservat. Som kompensa-
tion för detta intrång på 4,2 
hektar föreslås ett område 
på 5 hektar mark, söder om 
motorvägen. Det innebär 
att den mark som kompen-
seras kommer att vara på 
andra sidan motorvägen 
och hamna vid en bergtäkt i 
Jordbro industriområde. 
 Kommunen anser 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. Vi anser inte 
heller att kompensations- 
åtgärderna med mark vid en 
bergtäkt, en informations-
skylt och anläggning av två 
groddjursdammar är ens i 
närheten av att vara likvär-
diga med den skada som 
genomförandet av Tvär- 
förbindelse Södertörn kom-
mer att innebära för Rudans 
naturreservat. 

Motorvägen – 
intrång i Rudans 
naturreservat

Lär känna våra 
kandidater!
Vi står upp för dig. Vi kämpar 
för jobben, välfärden och  
klimatet. Vi ser till att du får 
en vänsterpolitik du kan lita 
på. Som gör att Haninge  
funkar. För dig och alla andra. 
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Här finns vi.
Hör av dig!

Vänsterpartiet
Haninge
Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Hemsida:
haninge.vansterpartiet.se
E-post: 
petar.kotljarevski@haninge.se 

Facebook:
Vänsterpartiet Haninge
Instagram: 
vhaninge

● – 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 tänk-
bara 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 
inbetalad hundralapp i skatt, som alltså inte gick 
till de äldre, barnen eller eleverna. Till detta ska 
läggas den vinst de privata utförarna i de kom-
munalt finansierade verksamheterna tar ut av de 
skattepengar de får av kommunen.  

Varför berättar personalen inom äldreomsor-
gen 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 Sveri-
ges sämsta skolkommun och varför lämnar 3 av 10 
gymnasieelever i Haninge skolan utan examen?

Det här är ingen slump. Tillskillnad från företag 
mäts inte kommuners framgång i storleken på 
överskotten. Kommunen existerar för att tillhanda-

hålla tjänster till kommuninvånarna - tjänster som 
många gånger bygger på rättigheter man har som 
medborgare. Man är med andra ord inte ”kund”.

Ifall kommunen går bra eller inte 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 
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, fram-
för enorma överskott. Det handlar om politisk vilja 
att välja den vägen.

Vi har ett facit att vara stolta över!

Patrik Olofsson 
Styrelse ordförande  

Vänsterpartiet Haninge

Haninge kommun har god ekonomi. Däremot behöver det fokuseras mer på att ge medborgarna bra kvalité i 
de kommunala tjänsterna. 

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

LEDARE

Haninge kan bättre
– valet handlar om vilken kommun vi vill vara

KRÖNIKA

Fler kvinnor i 
det politiska 
arbetet
 
Hur ska fler kvinnor kunna ta plats inom 
det politiska arbetet med de förut- 
sättningar som är idag? 

För Vänsterpartiet är det viktigt att 
medlemmars politiska engagemang 
och erfarenheter tas tillvara och det är 
angeläget att alla medlemmar som är 
politiskt aktiva, både inom som såväl 
utanför partiet, ska känna sig trygga och 
bekväma i sin roll. Vi har sett att kvinnor 
i högre grad lämnar sina uppdrag och hur 
ska vi kunna förändra det till det bättre.

Att arbeta som förtroendevald  
politiker på kommunnivå är ofta inte ett 
heltidsuppdrag man kan försörja sig på 
utan måste ofta kombineras med ett 
ordinarie jobb. Detta är ofta splittrande 
och svårt att kombinera. Även de tider 
arbetet sker på kan vara svårt då det 
också är kvällsmöten. Många jämför att 
vara förtroendevald med att ha en vanlig 
anställning men det är inte jämförbart. 
Som förtroendevald är du representant 
för de personer som röstat fram par-
tiet i ett val. Man blir också en offentlig 
person.

Kvinnors olika faser i livet påverkar hur 
politiskt aktiv man orkar och kan vara. 
Det är svårt att skapa familj med barn 
och hinna vara aktiv. Och när man blir 
äldre och har mer tid kan problemet vara 
att man möter en del ålderism i  
föreningarna.

Går rollerna att kombinera?  
Vänsterpartiet Haninge kommer bilda en 
feministisk grupp som ska arbeta med 
dessa frågor. Hör av dig om du vill vara 
med och påverka för en bra feministisk 
politik i vår förening och kommun!!

Åsa Bååth   
vice ordförande
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Du som fyllt 18 år, är svensk 
medborgare och folkbokförd 
i Sverige kan rösta i val till 
riksdag, region och kommun. 
Du kan endast rösta i val till 
region och kommun om du 
förutom 18 år
• är medborgare i annat 

land och folkbokförd i 
Sverige 3 år i rad.

 

Who can vote in the general  
election 11th of  
September?
If you turned eighteen years 
old, Swedish citizen and 
registered in Sweden you 
have the right to vote in the 
election to parlament, region 
and municipality. You can 
only vote for region and mu-
nicipality if you, in addition to 
18 years of age,
• is citizen of another 

country and registered 
in Sweden three years in 
a row

Utnyttja 
din röst 
i höst, du 
kan påverka 

din vardag

Vem kan 
rösta den 
11/9?

Varför ska  
vi rösta?

Valet utgör demokratins grundbult. Det är i valet 
som folket kan göra sin röst hörd och se till att de 
som de tycker är bäst lämpade ska får styra. Det 
gäller inom det tre områden där politikerna styr:
Riksdagen, Regionen och kommunen. 

Låt inte de som inte vill Sveriges bästa komma 
fram. Rösta vänster.

Kandidat 1 – Sevim Celepli 
Ledamot i kommunfullmäktige och 
grund-och förskolenämnden

Barns rättigheter, jämlika livs- 
chanser och en likvärdig skola är 
mina hjärtefrågor. Alla barn för-
tjänar en likvärdig skola och goda 
förutsättningar för att leva ett gott 
liv. Alla barn föds inte med samma 
förutsättningar i livet och det är 
skolans kompensatoriska uppdrag 
att utjämna klasskillnader och 
skapa lika förutsättningar för alla 
våra barn att få en fullföljd utbild-
ning. För att rusta upp våra barn 
för en ljus framtid behöver vi lägga 
mer resurser på fler pedagoger per 
barngrupp, fler legitimerade lärare 
och en bättre lärartäthet. Vi be- 

höver också 
satsa mer 

på före-
byggande 
åtgärder 
som NPF-

säkra skolor 
och en stark 

elevhälsa.

Kandidat 2 – Petar Kotljarevski
Ledamot i kommunstyrelsen och 
socialnämnden

Vill med min kandidatur få ett jämlikare 
samhälle i Haninge kommun. Viktig 
fråga för mig är att skapa aktiviteter för 
ungdomar där dom känner sig delaktiga 
och uppskattade. Föreningsliv är en 
stor fråga att återskapa nedmont- 
eringen som skett i Haninge kommun. 
Alla ungdomar ska ha rätt till aktiviteter 

där dom är involverade 
i de dom tycker är 

bra. Låt oss lyssna 
mer på ungdomar 
och skapa en 
tryggare samhälle. 

Framtiden ligger på 
våra ungdomar.

Kandidat 3 – Åsa Bååth
Ledamot i äldrenämnden och  
kommunfullmäktige

Mitt specialområde är äldreom- 
sorgen. Alla äldre ska ha rätten till en 
stabil ekonomi och en bostad man har 
råd med. Billiga hyreslägenheter ska 
byggas. Man ska själv få avgöra när 
man ska byta boendeform till senior- 
boende, trygghetsboende eller vård- 
och omsorgsboende. Ingen som inte 
vill ska behöva leva i ensamhet och 
isolering. 
 Brukare inom hemtjänst ska ha  
personalkontinuitet, bort med stor 

genomströmning av personal.
För att rusta upp äldreomsorgen 
behöver vi högre bemanning och 
högre kompetens. Varje satsad 
skattekrona ska 
gå till verk-
samheter 
drivna i egen 
regi, och 
bort med 
vinstdrivande 
företag.

Kandidat 4 – Bengt O Björklund
Ledamot i tingsrätten

Jag står för en kraftfull miljöpolitik 
som inte väjer för att välja alterna-
tiv som kanske svider i plånboken 
men som i slutänd en innebär att vi 
har en hälsosam och artrik värld att 
leva i. 
 Jag vill även se en kulturell upp-
rustning där de unga ges möjlig-
heter till att göra avtryck på sin 

samtid och där 
etablerade 

kultur- 
arbetare 
ges större 
möjligheter 

att synliggöra 
vår samtid.

Från vänster till höger: Bengt O Björklund,  
Petar Kotljarevski, Åsa Bååth och Sevim Celepli

Lär känna våra  
kandidater
Vi står upp för dig. Vi kämpar för jobben, välfärden och klimatet. Vi ser till 
att du får en vänsterpolitik du kan lita på. 

ÖVERSKRIFT OM VÅRA KANDIDATER INFÖR VALET 2022
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Solceller på kommun- 
ens byggnader

Sedan länge har solceller och solcells- 
parker visat sig vara ett snabbt och billigt 
sätt att producera förnybar el. Exemplen 
är många från vårt eget land och från  
resten av Europa. Varför dröjer då 

kommunens egna satsningar på denna 
förnybara energikälla? Exempel från 
andra kommuner i landet visar på en stor 
utvecklingspotential ur både ett energi-
mässigt och ekonomiskt perspektiv. 

Arbetet med Tvärförbindelse Södertörn går vidare. I slutet av april  
presenterades de kompensationsåtgärder som föreslås för intrånget i 
Rudans naturreservat. Som kompensation för den mark som går till spillo 
i dagen naturreservat föreslås mark söder om motorvägen. Mark vid en 
bergtäkt i Jordbro industriområde. 

● – Enligt kommunstyrelseförvaltningen 
är “syftet med Rudans naturreservat att 
säkra tillgängligheten till ett tätortsnära 
naturområde för friluftsliv, friskvård och 
pedagogisk verksamhet. Vidare är syftet 
att bevara och utveckla de höga natur- 
värden 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 natur-
reservat, ett oåterkalleligt ingrepp för all 
evighet? 

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 av oljud, buller och 
damm? 

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

Vänsterpartiet Haninge anser inte 
att finns synnerliga skäl. Vi anser inte 
heller att kompensationsåtgärderna  
med mark vid en bergtäkt, en in- 
formationsskylt och anläggning av två 
groddjursdammar är ens i närheten av 
att vara likvärdiga med den skada som 
genomförandet av Tvärförbindelse  
Södertörn kommer att innebära för 
Rudans naturreservat. Det kommer att 
medföra en mycket negativ påverkan för 
alla som nyttjar denna del av Rudan och 
för alla djur- och växtarter. 

Vi är starkt emot byggandet av mo-
torvägen, i första hand på grund av att 

vägbygget går helt på tvärs med våra 
klimatambitioner men också för detta 
oåterkalleliga ingrepp i vårt natur- 
reservat. Vi noterar att tyvärr samtliga 
partier förutom Vänsterpartiet är för att 
bygga denna klimatskadliga motorväg.

Text: Bengt O Björklund

Motorvägen gör  
intrång i Rudans  
naturreservat

Återställ 
våtmarkerna
 
Utsläpp från våtmarker som 
har dikats ut står för ca 20  
procent av Sveriges klimat- 
skadliga utsläpp – lika mycket 
som personbilstrafiken. På 
1800-talet eskalerade torr-
läggning av våtmarker för att 
skapa nya åkrar. Utdikningarna 
har fortsatt – och fått stora 
konsekvenser för klimatet. 
Våtmarkerna som en gång 
band stora mängder kol, läcker 
nu i stället koldioxid rakt ut i 
atmosfären.

För snart 50 år sedan skrev 
Sverige under Våtmarks- 
konventionen. Där har man, 
tillsammans med 170 andra 
länder, förbundit sig att skydda 
de viktiga våtmarkerna.

I utdikade våtmarker blir den 
blöta jorden torr, vilket gör att 
syre kommer åt torven som 
finns i marken. Torv består 
ungefär till hälften av kol som 
avger koldioxid och lustgas när 
den bryts ned. Det är växthus-
gaser som påverkar klimatet 
och gör att jorden värms upp.
När man återställer utdikade 
våtmarker, genom att fylla igen 
dikena, bromsas utsläppen. När 
växtligheten blötläggs släpps 
istället metan ut, men summan 
av utsläppen blir betydligt 
mindre.

1999 satte Sverige upp det 
egna målet ”Myllrande våt-
marker” som fokuserade på 
utsläpp, biologisk mångfald 
och grundvattenförsörjning. 
Det skulle uppnåtts 2020 – så 
har inte skett. 2019 slog FN:s 
klimatpanel, IPCC, fast att 
återställandet av våtmarker är 
en av de snabbaste klimatåt-
gärder som går att göra.

Vi är starkt  
emot byggandet 
av motorvägen

Göran Johansson 
Styrelseledamot 

FO
TO

: V
Ä

N
S

T
ER

P
A

R
T

IE
T

S 
 B

IL
D

B
A

N
K



5

En brinnande  
fråga i valet

Ska pensionärerna få sin höjning med 1 000 
kr eller skall blåbruna sänka detta till  
hälften. Vi anser att pensionärerna som har 
det sämst ställt ska ha denna höjning, och 
inte stanna med detta utan förändra och 

höja pensionerna så att det går att leva ett 
normalt liv på gamla dar.  
 
Vad tycker ni?

● – 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 skjut-
ningar. 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.

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.

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.

VAD ÄR  
TRYGGHET?

Vi vill ha fler lärare i skolan för att avlasta 
dagens lärarkår som går på knäna, ung-
domarna 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 håll-
barhet – att arbeta för allas lika värde och 
möjlighet att växa. Och där behöver alla 
hjälpas åt tillsammans. Förenings- 
livet är redan en stor medspelare. Fär 15 
år sedan startade basketlaget Malbas sin 

sociala satsning Helamalmö. Sedan i  
höstas driver idrotts- och ungdoms- 
föreningen en mötesplats för barn och 
ungdomar på Nydalatorget.

I lokalen på 1 000 kvadratmeter går det 
bland annat att prova på att dansa, spela 
tv-spel och spela in musik. Dessutom 
serveras frukost och mellanmål och på 
eftermiddagarna erbjuds läxhjälp.

På Nydalatorget är det tyst och stilla i 
den kalla januari kvällen men en trappa 
ner sjuder det av liv och värme. Barn står 
i klungor och skojar med ledarna i lila 
tröjor.

Fakta / Helamalmö

• Driver ett tjugotal förenings-
projekt och verksamheter för 
barn och unga i Malmö med 
omnejd.

• Har ungefär 4 500 medlem-
mar per år och 250 anställda 
ledare och instruktörer.

• Gör mellan 30–40  
arrangemang om året.

• Adress: Nydalatorget 4.

• Öppet måndag till fredag 
klockan 15–19 för åldrarna 
10–13 år och  klockan 15–21 
för åldrarna 13–19 år.

• Läxhjälp varje dag mellan 
klockan 15–16.

Så här hade det kunnat se ut 
i Haninge, men år av  
nedskärningar har kommun-
ledningen vänt ungdomarna 
ryggen.

KRÖNIKA

Droger och 
skjutvapen 
är det stora 
problemet
Antalet anmälda rån mot per-
soner under 18 år har mer än 
fördubblats i Sverige under 
perioden 2015–2019, och de 
som misstänks är i huvudsak 
15–20 år. Även den själv- 
rapporterade utsattheten för 
rån har ökat kraftigt bland ung-
domar, så även i Haninge.

Med narkotikabrott avses brott 
som regleras i narkotikastraff-
lagen (1968:64). Sett till samt-
liga anmälda narkotikabrott 
är den antalsmässigt största 
brottstypen narkotikabruk, 
som utgjorde 48 procent av de 
anmälda narkotikabrotten.
 År 2020 anmäldes närmare 
124 000 brott mot narkotika-
strafflagen, vilket innebar en 
ökning med 10 procent jämfört 
med 2019. Merparten av de 
anmälda narkotikabrotten 2020 
utgjordes av eget bruk (47 
%) och innehav (43 %), dessa 
brottstyper har också ökat, med 
7 respektive 9 procent, jämfört 
med 2019. Brott om narkotika-
framställning utgjordes av cirka 
0,6 procent (765 brott) av de 
anmälda narkotikabrotten och 
ökade med 307 (67 %) brott 
jämfört med 2019.
 Konstaterade fall av dödligt 
våld i hela landet 2021 var 113 
st, det ger ett antal på 1,08 per 
100 000 invånare. Av dessa fall 
var 45 med skjutvapen. 
 Dessa tre stora problem är 
drivkraften för gäng som vill ta 
över samhället och rekrytera 
ungdomar, i dom utsatta om- 
råden är det enklast att lyckas. 
Därför skall vi satsa på dessa 
områden. 
 Vänsterpartiet vill med er 
hjälp återuppbygga den sociala 
situationen i dessa områden.

Källa:  
Brottsförebyggande rådet (Brå)

Petar Kotljarevski
Gruppledare Vänsterpartiet 
Haninge, ledamot ordinarie i 

Kommunstyrelsen, ledamot i 
Styrelsen, ledamot ordinarie i 

Socialnämnden 

Det finns diskussioner  
om att införa Sluta skjut  
konceptet. Huddinge har 
redan påbörjat projektet.
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Ett starkare  
samhälle ger tryggare 
människor

De senaste trettio åren har det svenska 
samhället blivit svagare. Det märks på 
akutmottagningarna där köerna ringlar 
långa, det märks på skolornas sjunkande 
resultat och det märks när nyheterna 
rapporterar om en ny skjutning. Vänster-
partiets partiledare Nooshi Dadgostar 
tänker bygga det starkt igen.

● – När jag växte upp fanns det ett sam-
hälle att falla tillbaka på. Mina föräldrar 
kom hit som flyktingar och fick jobb 
inom vården. Vi hade ont om pengar, men 
vi behövde aldrig känna oss otrygga. Vi 
kunde lita på Sverige, det tror jag inte 
att alla känner att de kan idag, berättar 
Nooshi. 

Men vad är det som har hänt,  
vad är annorlunda nu?
– Det som har hänt är att politiken sålt ut 
välfärden och tryggheten till marknaden 
och stora koncerner. Den där grundtrygg-
heten som den starka svenska välfärden 

gav är borta. Skolorna drivs för att tjäna 
pengar istället för att ge utbildning. 
Vården har man privatiserat, sålt ut och 
underfinansierat, så att mindre och min-
dre pengar finns till läkare och underskö-
terskor. Skulle vi bli sjuka eller arbetslösa 
kan vi inte vara säkra på att ersättningen 
går att leva på. Behöver vi en plats på BB 
kan vi inte vara säkra på att det finns en 
ledig, behöver vi en ambulans kan vi inte 
vara säkra på att den kommer i tid. Vi kan 
inte lita på att skolan har resurser nog att 
ta hand om våra barn, unga vuxna kan 
inte flytta hemifrån för att det är sådan 
bostadsbrist. Det är inte någon naturlag 

Det är inte någon 
naturlag att välfär-
den ska bli sämre hela 
tiden, det beror helt 
på politiska beslut. 
Vi måste ta tillbaka 
kontrollen över skola, 
vård, omsorg och 
infrastruktur.
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Pandemin visade på bristererna i välfärden. Vänsterpartiet 
vill bygga samhället starkt igen.

Fem 
saker 
Vänster-
partiet 
vill göra

1
Investeringspaket för klima-
tet. Vi måste bekämpa klimat-
förändringarna tillsammans. Vi 
vill se ett statligt investerings-
paket för klimatet på 700 mil-
jarder. Det skulle göra skillnad 
på riktigt – samtidigt som det 
skapar jobb och gör människ-
ors vardagsliv bättre när järnvä-
gar byggs ut och bostäder reno-
veras.

3
Höj pensionerna. Sveriges 
pensionärer har stått tillbaka 
länge nog. Vi höjer inkomst-
pensionerna för alla genom att 
använda de resurser som redan 
finns i pensionssystemet. Det 
ska kännas tryggt att bli äldre i 
Sverige.

2
Avskaffa karensavdraget. 
Karensavdraget slår hårt mot 
vanliga människors ekonomi. 
Det innebär också att många 
går till jobbet sjuka och smittar 
andra. Pandemin visar tydligt 
varför karensavdraget måste 
tas bort.

4
Ta tillbaka kontrollen över  
välfärden. Marknadsexperi-
mentens tid är över. Varje krona 
som går till skolan ska stanna 
i klassrummet, inte plockas ut 
som vinst av ägarna. Vård ska 
ges efter behov och ingen ska 
kunna smita före i kön.

5
Bygg hela Sverige starkare. 
I dag är stora delar av Sverige 
bortglömt av politiken: lands-
bygden, storstädernas förorter, 
bruksorter. Vi föreslår investe-
ringar som ger jobb och fram-
tidshopp. Du ska ha tillgång till 
en fungerande välfärd oavsett 
var du bor.

att välfärden ska bli sämre hela tiden, det 
beror helt på politiska beslut. Vi måste 
ta tillbaka kontrollen över skola, vård, 
omsorg och infrastruktur. Det fungerar 
inte att ge mindre och mindre pengar till 
verksamheter som dessutom ska ge en 
allt större andel av de pengarna till pri-
vata bolagsvinster. Det har slagit sönder 
välfärden och skapat otrygghet.

Vad gör en sådan otrygghet med 
ett samhälle?
– När människor ser politiker lova att allt 
ska bli bättre, samtidigt som saker hela 
tiden tas ifrån dem, då försvinner hoppet 
och tron på att politiken ska bygga ett 
starkare Sverige.
 Jag tror att det här uppsvinget som 
högerextrem politik har haft beror mycket 
på just det. I ett starkt samhälle, där 
folk känner trygghet och framtidshopp, 
vågar man hjälpa och ta hand om andra 
människor. I ett svagt samhälle däremot, 
där människor känner att saker hela tiden 
tas ifrån dem, där blir man misstänksam, 
avundsjuk och slår vakt om sina egna 
privilegier. Jag tror att en stark välfärd 
och trygghet på arbetsmarknaden är en 
bra medicin mot rasism och främlings-
fientlighet.

Hur tänker du att Vänsterpartiet 
ska återuppbygga ett starkt  
samhälle? 
– Det senaste året har vi fått igenom en 
rad reformer som har handlat om att göra 
livet enklare och tryggare för vanligt 
folk. Vi stoppade marknadshyrorna så att 
Sveriges tre miljoner hyresgäster skulle 
slippa hyreshöjningar på femtio procent. 
Vi tvingade in en förbättrad sjukförsäk-
ring i regeringens budget. Det betyder att 
den som är sjukskriven kan räkna med 
upp till 2 000 kronor extra varje månad. 
Vi satte pensionerna på agendan igen 
när vi förhandlade fram garantitillägget. 
Nu kan Sveriges pensionärer se fram 
mot en riktig pensionshöjning, inte bara 

några tior, för 
första gången på 
riktigt länge. Det 
som nu behöver 
göras är ganska 
självklart. Se till 
att våra skattepengar 
går till en trygg och bra 
skolgång för alla Sveriges 
barn, istället för vinster i utländska 
investeringsbolag. Investera i energiför-
sörjningen. Ta tillbaka kontrollen över 
vård och omsorg. 

Men säger inte alla partier att de 
vill förbättra för folk?
– Jo, så är det så klart. Men tittar man 
på vad de andra partierna faktiskt har 
åstadkommit så fattar man ganska fort 
hur mycket det är värt. I tjugo år minst 
har alla partier lovat mer pengar åt de 
fattigaste pensionärerna, men ingen-
ting hände innan vi tvingade fram det. 
Socialdemokraterna har pratat om att 
stoppa marknadsskolan i tio år och inget 
har hänt. De har lovat klimatsatsningar, 
de har lovat jobb, men ingenting har 
hänt. De flyr från sitt ansvar och väljer att 
överlåta makt och ansvar till marknaden. 
Men det är vi politiker som har makten 
att förändra saker, och den måste vi våga 
använda. Där har du skillnaden mellan 
Vänsterpartiet och andra partier; vi vill ta 
ansvar, vi vill visa vägen framåt, vi vågar 
investera. De andra verkar nöjda med att 
bara åka med dit marknaden styr. 

All politik just nu utspelar sig i 
skuggan av klimathotet. Hur vill 
Vänsterpartiet ta itu med det?
– Jag vill att Sverige ska bli ett före-
gångsland i klimatarbetet. Det betyder att 
vi ska sänka våra egna utsläpp, men det 
betyder också att vi ska gå före och visa 
resten av världen hur en grön omställ-
ning går till. Vi ska satsa på att bygga 
ut lokaltrafiken och järnvägarna för att 
sänka klimatpåverkan, men också på att 

byta ut alla fos-
sildrivna fordon 
till eldrivna. Vi 
vill helt stoppa 

försäljningen av 
fossildrivna bilar 

redan 2025. Industrin 
måste också elektrifieras 

så att Sverige kan producera 
allt fossilfritt stål och betong som 

kommer behövas när resten av världen 
ska ställa om och bygga klimatsmart. 
För att det här ska bli verklighet har vi 
föreslagit ett rekordstort omställnings-
paket på 700 miljarder kronor som ska 
gå direkt till investeringar i klimatom-
ställningen. Det fungerar inte med små 
försiktiga förändringar och tro att det 
ska kunna göra skillnad för klimatet. Det 
måste till riktiga investeringar nu om vi 
ska kunna leva kvar här på planeten, och 
det är politiken som måste stå för dem. 

Du tror starkt på politikens  
möjlighet att förändra?
– Ja det gör jag verkligen, jag har upp-
levt det själv. I trettio år nu så har både 
Socialdemokraterna och högerpartierna 
fattat beslut som har förändrat Sverige 
till det sämre. De har reat ut vår väl-
färd till riskkapitalister, låtit vården och 
skolan förfalla, tillåtit bostadsbrist och 
segregation. Det värsta är att det verkar 
som att många människor har tappat 
tron på att saker kan vända till det bättre, 
kanske till och med tappat framtidstron 
lite grann. Men precis som man kan fatta 
politiska beslut som gör samhället sämre 
så kan rätt politik göra Sverige bättre 
igen. Jag är helt övertygad om att vi kan 
återuppbygga ett starkt samhälle, bara vi 
politiker vågar göra investeringarna och 
reformerna som krävs. På artonhundra-
talet fanns det inget Folkhemssverige, vi 
fick bygga ett. Vi kan göra det igen, och 
det ska vi också.

Text: Martin Thåström

tre politiska 
förslag

1. Ta tillbaka kontrollen över 
vård, skola, omsorg och 
infrastruktur

2. Bygg ut kollektivtrafiken 
över hela landet

3. Klimatinvesteringar på 
700 miljarder ger 80 000 
nya jobb över hela landet
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SL Kort
Vi anser det vara en rättighet att kunna röra sig fritt 
i sin egen stad och kommun. Att ge alla barn den 
möjligheten genom ett busskort stärker inte bara 
barnens frihet utan även familjens ekonomi. Därför 

la vi en motion om att barn boendes i Haninge  
kommun som går i grundskolan, i eller utanför  
kommunen, får åkkort på Stockholms lokaltrafik 
som gäller alla dagar på året, alla timmar på dygnet.

● Våren 2021 kom ett ärende om 
ansökan om godkännande som huvud-
man för JENSEN education college 
AB till grund- och förskolenämnden i 
Haninge kommun. JENSEN skola har 
hos Skolinspektionen ansökt om god-
kännande som huvudman för fristående 
fritidshem, förskoleklass och grund-
skola till och med årskurs 6 vid namn 
JENSEN grundskola Tungelsta från och 
med läsåret 2022/2023. Som en del av 
Skolinspektionens beslutsunderlag gavs 
Haninge kommun möjlighet att yttra sig 
över ansökan.

Trots att utbildningsförvaltningen 
konstaterat att denna etablering sannolikt 
skulle medföra en överkapacitet inom 
förskoleklass och årskurs 1–6 i kommun- 
delen som skulle behövas hanteras, gav 
Skolinspektionen klartecken för Jensen. 
En bekräftelse på hur lagen om etablerings- 
frihet gör myndigheten tämligen tand- 
lös när det gäller att kunna förhindra 
vinstdrivande aktiebolag att göra sig  
rika på elevers och samhällets be- 
kostnad. Skolkoncernen Jensen är nu 
i full färd med att hyra in sig i en ny 
tvåvåningsbyggnad som håller på att ta 
form i Tungelsta.

JENSEN education college AB etablerar sig i Tungelsta och 
orsakar därmed en risk för nedskärningar och i värsta fall 
avveckling av Tungelstaskolan, trots att utbildnings- 
förvaltningen i sitt yttrande till Skolinspektionen skriver att 
det kan medföra en överkapacitet i aktuell kommundel.

Marknadsskolorna 
tar över och slår ut 
våra egna  
kommunala skolor

Vidare skriver man att kommunen ser i 
grunden positivt på Jensens verksamhet: 
”En eventuell etablering bör dock ske 
i en sådan takt och omfattning att den 
kompletterar redan befintlig verksamhet 
och inte riskerar att medföra en över- 
kapacitet i aktuell kommundel”.

Vad innebär detta i klartext? Vilken 
effekt kommer Jensen att medföra för 
den närliggande nyrenoverade  
Tungelstaskolan med sina 930 elever, när 
aktiebolagets glättiga reklam lockar elever 
med märkliga klädkoder och förhopp-
ningar om höga betyg, ofta utan täckning 
i form av dokumenterade kunskaper?

Frågor som skattebetalare i  
kommunen kan behöva ställa till ledande 
politiker är vilka ytterligare konse-
kvenser Jensens etablering kommer att 
medföra. Vad innebär det att ”hantera” 
den överkapacitet som uppkommer i 
Tungelsta? Vilka kostnader är för- 
knippade med att tjänstemän kommer 
att vara sysselsatta med omlokalisering 
av elever, lärare och annan personal 
som blir berörda? För att inte tala om 
den oro hos föräldrar till berörda elever 
och som kräver omfattande insatser i tid 

och engagemang. Kostnader som istället 
kunnat läggas på en helhjärtad satsning 
på att Tungelstaskola ska få det stöd 
och uppbackning som skolor i eftersatta 
områden så väl behöver.

Nu till nämndens möte i maj månad 
har Jensen återigen ansökt om god-
kännande som huvudman och nu för 
årskurserna 7-9 från och med läsåret 
2023/2024. Utbildningsförvaltningen 
skriver i sitt yttrande att den ”successiva 
kapacitetsökning som framgår av Jensen 
educations ansökan kommer troligtvis 
innebära en motsvarande överkapacitet 
inom årskurs 7-9 i den kommunala 
grundskolan. Det ger konsekvenser i 
form av ett ekonomiskt underskott samt 
ett relativt stort kapacitetsöverskott i 
form lokaler/klassrum inom den egna 
kommunala organisationen.”

En fråga som alla bör ställa sig, vad 
händer med Tungelsta skolan i fram- 
tiden när nästan en halvering av eleverna 
försvinner till Jensen?

Sevim Celepli
 ledamot i grund- och  

förskolenämnden

Tungelstaskolan får betala ett högt pris när marknadsskolorna tar över. 

 
KRÖNIKA

Nu inför vi 
gratis  
frukost i 
våra skolor
Den 13 december 2021 biföll 
vår motion om att alla Haninge 
kommuns grundskolor ska 
servera kostnadsfri frukost 
för alla elever oavsett vilken 
årskurs man går i. Genom-
förandet har påbörjats och 
skolorna har börjat servera 
frukost. Fram tills nu har 
skolorna hanterat det på olika 
sätt. I Brandbergsskolan har 
eleverna ätit frukost mot en 
avgift på 5kr. I Vega och  
Jordbro serverades ingen  
frukost alls, medan det i  
Handens alla grundskolor ser-
verades frukost kostnadsfritt.

Med införande av kostnadsfri 
frukost i alla våra grundskolor 
så kommer vi att förbättra för 
våra elever på så många plan. 
Förutom att eleverna får en 
bättre start på dagen så är den 
största vinsten i den här insatsen 
att vi utjämnar klasskillnader 
mellan barn. Här spelar skolans 
kompensatoriska uppdrag en 
mycket viktig roll.
 Barnfattigdom är ett faktum 
i Sverige. Enligt en rapport från 
Rädda Barnen ligger Sverige 
sämst till i Norden om barns  
levnadsförhållanden. Mest 
drabbade är barn till ensam- 
stående mammor. Många 
barnfamiljer lever på existens-
minimum och möts av ett tomt 
kylskåp redan i mitten av  
månaden. Ingen, och allra minst, 
ett barn ska behöva öppna ett 
tomt kylskåp.

Som kommun kan vi göra 
mycket för att förbättra livs- 
villkoren för våra barn och unga. 
Vi vill att kostnadsfri frukost ska 
fortsätta finnas framöver och 
att det blir en självklar del av 
skolans verksamhet. 

Sevim Celepli
 ledamot i grund- och  

förskolenämnden

5 vänsterkrav
1. Fler legitimerade lärare 

i skolan
2. Tillsätt en elevhälsa i  

CentrumVux
3. Öppna en F-9 skola i 

Jordbro
4.  Fler förskolepedagoger 

per barngrupp
5.  NPF-säkra minst en  

grundskola 

Fo
to

: V
än

st
er

pa
rt

ie
ts

 b
ild

ba
nk



9

Hur vill Vänsterpartiet  
förändra vården i Stockholm?
– Vi behöver ta tillbaka 
kontrollen från marknaden. 
I dag bestämmer vårdföretagen 
var nya vårdcentraler ska 
öppna, det tycker vi är orimligt. 
Vi måste också börja lyssna på 
de som vet mest om problemen: 
personalen på golvet.

Vad ropar personalen efter?
– Att stoppa högerns årliga 
smygnedskärningar på sjuk-
husen, som de kallar ”effekti-
visering”. Personalen kan inte 
förväntas göra samma jobb 
som året innan med 2,5 procent 
mindre resurser.

Hur ska personalbristen  
i vården lösas?
– Genom rejäla satsningar på 
bättre villkor, som till exempel 
arbetstidstidsförkortning med 
bibehållen lön. Då skulle fler 
sjuksköterskor orka stanna i 
yrket.

Regionen 
angår dig

Hon var en av frontfigurerna 
under förlossningskrisen 
i höstas, när det blågröna 
 styret tvingades öppna plån-
boken. Nu ska Hannah Dahl-
bäck ta steget från aktivist 
till politiker, och kandiderar 
för Vänsterpartiet i region-
valet.
● – Läget i hela Stockholms sjukvård 
har förfallit totalt. Man ser bara till 
vinstintressen och besparingar, i stället 
för att faktiskt lyssna på vad personalen 
skriker efter, säger barnmorskan Hannah 
Dahlbäck.

I slutet av förra året sa hon upp sig 
i direktsänd tv. Många av kollegorna 
på förlossningen på Danderyds sjuk-
hus gjorde samma sak och i november 
tvingades Irene Svenonius (M) möta 
protestanterna utanför Landstingshuset. 

Mer personal krävs
Hoten om massuppsägningar ledde till 
att det blågröna styret sköt till en halv 
miljard kronor till förlossningsvården.

I januari tog Hannah Dahlbäck tillba-
ka sin avskedsansökan.

– Jag gjorde det efter löften om för-
ändringar. Om det blir som de har lovat 
vet vi inte ännu, vi får se.

För att arbetsmiljön ska förbättras på 
riktigt krävs fler kollegor. I dag är ett 
tjugo tal av Hannah Dahlbäcks arbets-
kamrater på Danderyds förlossning 
inhyrda från bemanningsföretag.  
För att erfarna barnmorskor som har 
lämnat yrket ska komma tillbaka krävs 

att situationen förbättras, men då måste 
mer personal till.

– Vi har hamnat i ett slags moment 22, 
konstaterar Hannah Dahlbäck.

Byråkrater styr  
På längre sikt vill hon se fler så kallade 
barnmorskeledda förlossnings enheter. 
Den som studerar till barnmorska i dag 
får lära sig en mängd olika tekniker 
och metoder. Men när man kommer ut 
i arbetslivet möts man av en helt annan 
verklighet, där byråkrater och läkare 
fattar besluten.

Större möjligheter att föda hemma 
och att samma barnmorska ska följa med 
innan, under och efter förlossningen är 

andra saker som många i yrket efter-
frågar.

– Vi skulle behöva strukturera om 
 förlossningsvården totalt. Det finns 
enormt mycket forskning kring det här, 
som många andra länder redan har sett 
fördelarna med. I Sverige är man helt 
blind för forskningen, säger Hannah 
Dahlbäck.

I höstens regionval står hon på plats 
två på Vänsterpartiets valsedel och 
kommer med största sannolikhet ta plats 
i regionfullmäktige nästa mandatperiod.

– Det väcktes något i mig under allt 
det här med barnmorskeupproret, av-
slutar Hannah.

– Vi skulle behöva strukturera om  förlossningsvården totalt. Det finns enormt mycket 
forskning kring det här, som många andra länder redan har sett fördelarna med. I Sverige är 
man helt blind för forskningen, säger Hannah Dahlbäck som kandiderar för Vänsterpartiet.
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Sverige har 21 regioner, som tidigare kallades landsting. 
De ansvarar för sjukvård och kollektivtrafik. När du tar 
tunnelbanan till jobbet eller bokar en tid på din vård-
central är det alltså regionen som ska se till att det blir 

så bra som möjligt. Region Stockholm har styrts av 
 Moderaterna i 16 år. 
 Du som är medborgare eller har bott Sverige i mer än 
tre år får rösta i regionvalet. 

Barnmorskan som blev aktivist tar steget in i politiken 

Hannah fick Svenonius att 
lyssna på barnmorskorna
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Priset på ett SL-kort har för-
dubblats de senaste 20 åren. 
1 000 kronor är en smärt-
gräns vi inte kan passera, 
menar Vänsterpartiet som i 
stället vill sänka priset.
● De rekordhöga diesel- och bensinpri-
serna har debatterats flitigt det senaste 
året, och har även resulterat i en rad 
politiska initiativ för att få ner ”priset vid 
pump”. 

Kostnaden för biljetterna i kollek-
tivtrafiken talas det mindre om, trots att 
de faktiskt har stigit mer än bensinpriset 
de senaste två decennierna.

I Stockholm kostar ett månadskort 

sedan årsskiftet 970 kronor. År 2000 var 
priset 450 kronor. Det har alltså blivit 
mer än dubbelt så dyrt att åka buss, tun-
nelbana och pendeltåg på bara 20 år. 

Under samma period har bensin-
priserna ökat med omkring 70 procent.

– Vi befinner oss mitt i ett brinn-
ande klimatnödläge och har inte råd att 
tappa fart i omställningen. Fler måste 
välja tåget framför bilen om vi ska ha en 
chans att minska våra utsläpp tillräckligt 
 mycket. 
 – Vi kan inte fortsätta höja priset på 
SL-kortet, säger Anna Sehlin, som är 
vänsterpartistiskt oppositionsråd i Region 
Stockholm.
Den blågröna majoriteten i Region 

Stockholm har höjt priset på månads-
kortet fem år i rad. Vänsterpartiet föreslår 
i sin budget i stället en sänkning av priset 
till 860 kronor och vill att resor för barn, 
ungdomar och pensionärer i lågtrafik ska 
vara gratis.

– Nästan 1 000 kronor för ett 
30- dagarskort är alldeles för mycket, 
konstaterar Anna Sehlin. Människor 
måste ha råd att leva.

På längre sikt vill Vänsterpartiet ar-
beta för en helt avgiftsfri kollektiv trafik i 
Stockholm. 

Trafiken kan i stället bekostas via 
skatten, eller genom en regional arbets-
givaravgift som har varit en framgångs-
rik modell i bland annat Frankrike.

Busspriset stiger snabbare än bensinen

– Fler måste välja tåget framför bilen om 
vi ska ha en chans att minska våra utsläpp 
tillräckligt  mycket säger Anna Sehlin.

Hallå där
Jonas Lindberg

sjukvårdspolitisk talesperson 
Vänsterpartiet Region Stockholm
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Äldreomsorgens
upprustning

Nu är det dax att åtgärda den kracke-
lerade äldreomsorgen, de stora brister 
som påvisats måste åtgärdas. Vilka 
frågor tycker du är viktiga att vi driver 
politiskt? 

Hör gärna av dig med frågor och förslag 
till Åsa Bååth, ledamot i äldrenämnden.  

Telefon: 073-958 40 68 
Mail:  asa.bath@haninge.se

Detta år har börjat med en stor 
delseger för vår mångåriga 
kamp om parkeringstillstånd 
för bilburen hemtjänst-,  
larm- och nattpatrullspersonal. 
Vi lade en motion 2018 om 
införande av parkerings- 
tillstånd.

Nu har kommunen tagit fram 
två olika betalsätt, dels kan 
man betala med sitt tankkort 
till tjänstebilen och dels kan 
man ladda ner p-appar på 
tjänstetelefonerna, båda sätten 
kopplade till konton på  
kommunen. Till stor glädje för 
personalen som inte längre 
behöver ligga ute med  
avgifterna.

Kamp lönar sig – även om  
det tar tid!

Vi driver en politik som ska värna om den åldrande  
människans situation. Bostäder, utomhusmiljöer och  
social delaktighet  är prioriterade frågor som berör alla.

Det är viktigt att Haninge är en ålders- 
vänlig kommun. Att räknas som äldre 
är ett spann från 65 år och uppåt till 
ca 108 år och livssituationen kan se 
mycket olika ut. Mycket beroende på 
hur man mår fysiskt. 
 Bostadsfrågan är mycket viktig och 
påverkar ens liv väsentligt. Vi driver 
frågan om mindre lägenheter med 
billiga hyror, så pensionärer med låg 
pension kan få ett bra boende. Viktigt 
att det vid nyproduktion planeras in 
i nya bostadsområden. De ska ligga 
centralt nära affärer, bra kollektivtrafik 
och nära vårdcentraler. 
 Många äldre känner av ensamhet 
och isolering, därför ska det byggas 
seniorboende, ex. kollektivhus, där 
man kan få lite mer hjälp. Med gemen-

samhetslokaler i husen kan livet berikas 
av samvaro och aktiviteter.
 Kommunen ska driva flera Träffpunkter 
för umgänge där deltagarna aktiva i det 
som sker.
 Utemiljön ska vara anpassad så den är 
framkomlig för personer som har funk-
tionsnedsättning och olika hjälpmedel. 
Viktigt att det i våra spontana idrottsytor 
finns tillgänglighet och anpassning även 
för äldre att kunna delta. 
 Kommunen ska i samarbete med Regi-
onen driva frågan att fler specialistmottag-
ningar finns i närområdet som hjärt-kärl- 
och gynekologmottagning.
 Vänsterpartiets politik är att man ska 
kunna åldras och ha ett aktivt liv, ha 
inflytande i samhälle och vardag och bli 
bemött med respekt.

Åldras med trygghet  
i Haninge kommun 

Vi återuppbygger  
den krackelerade  
äldreomsorgen

●  Hög bemanning av omvårdnads- 
personal är grunden för en bra, värdig 
och trygg äldreomsorg. Bra beman-
ning är förutsättningen för att ge 
brukarna och boende den individ- 
baserade omvårdnad som social- 
styrelsen förespråkar. Haninge  
kommuns dåliga scheman med 12- 
timmarspass, korta schemaperioder 
och mycket låg minimibemanning sliter 
på personalen och skapar en otrygg 
miljö för både brukare och boende. 
 Vi driver kravet på höjd beman-
ningen. Det ska vara tre personal dagtid 
på boenden oavsett veckodag. Även 
en höjd bemanning inom hemtjänst. 
Brukarna ska ha en bättre kontinuitet av 
personal och inte behöva möta 20 olika 
personer i hemtjänsten på ett par veckor.

Dagens hemtjänstärenden är upp-
mätta i minutstyrning där olika arbets-
moment är lagda efter en schablon ex. 
dusch 30 minuter. Det finns även en 
prislapp på varje minut. Det finns inget 
utrymme för egna önskemål från bru-
karen och efter personens dagsform. 
Personalens ärendelista är så tajt att 
inget oförutsett får hända, ett toalettbe-
sök kan spräcka hela dagsschemat.

Vänsterpartiet vill att hemtjänst- 
arbete ska bygga på större utrymme för 
brukaren att själv bestämma över sin 
tid, dvs ramtid, och med individ- 
baserad omvårdnad. Vi vill ha mer,
 respekt för yrkeskunnande, goda 
arbetsvillkor och ersätta minuter- 
sättningen med tillitssystem 

istället. Tillitssystem bygger på att 
omsorgspersonalen känner sina  
brukare och vet vilken tid man individ- 
uellt behöver vid omvårdnaden.

Med bättre arbetsvillkor kommer 
kommunen bli en mer attraktiv arbets-
givare. Det är viktigt idag att vara i 
framkant med bra arbetsmiljövillkor, 
bra lönesatsning och individuella 
arbetsscheman. Även att man kan 
utvecklas med bra vidareutbildningar 
och att man kan avancera inom sitt 
arbetsområde.

Åsa Bååth, 
ledamot i kommunfullmäktige  
och i äldrenämnden

Nu måste vi reparera den raserade äldreomsorgen.  Våra äldre ska genom vår 
politik få en trygg och hög kvalitet i sin omsorg. De största satsningarna vi 
driver är höjd bemanning och en attraktiv arbetsmiljö. Även bort med  
minutstyrning av hemtjänstärenden.

Åsa Bååth 
ledamot  
äldrenämnden

Åsa Bååth 
ledamot i kommunfullmäktige  

och äldrenämnden
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Facket vill investera 
i framtiden

LO står också bakom krav på offensiva inves-
teringar för att ställa om klimatet och bekämpa 
arbetslösheten. Åsa-Pia Järliden Bergström, 
tidigare chefsekonom på LO, och övriga LO-eko-
nomer sammanfattade budskapet i november 

2021 på Dagens Arena: ”Arbetslösheten måste 
pressas ner, välfärden stärkas och klimatomställ-
ningen påskyndas – att lägga pengar på hög är 
inte vägen framåt”. (Åsa-Pia Järliden Bergström 
är numera Vänsterpartiets chefsekonom).

● – Kontakter med Haninge kommun 
ledde till att FHK från och med 1986 fick 
hyra Kyrkskolan till en måttlig avgift, 
exklusive el och va.
 Huset fylldes snart av verksamma 
konstnärer som arbetade i olika tekniker: 
måleri, textil, keramik koppartryck. 
Två lägenheter ställdes iordning där två 
konstnärer med familjer flyttade in.
 Allt gick enligt planerna: alla 
ateljéplatser blev uthyrda och utrustade, 
den gamla matsalen blev en trivsam och 
väl använd utställningslokal, besökarna 
blev fler och fler.
 Men så - den 18 maj 1993 blev för-
eningen utsatta för ett pyromandåd! En 
hund i huset väckte alla sovande och tack 
vare det kom ingen till skada, men hela 
huset och all konst, som fanns där, för-
svann i lågorna. Brandtekniker konstate-
rade redan dagen efter att brott begåtts, 
men någon skyldig hittades aldrig.
 Alla var djupt bedrövade, men likt den 
solros som bestämde sig för att blomma 
mitt i askhögen senare på sommaren, 
beslöts att FHK skulle fortsätta och att vi 
skulle bygga upp en ny byggnad.
 Men för vilka pengar? Som tur var 
hade kommunen en fullvärdesförsäkring 
för Kyrkskolan.

Med hjälp av försäkringen, Skanska 
och medlemmarnas ideella arbete kunde 
FHK hålla den första utställningen i det 
nya galleriet våren 1996!

Skanska la bottenplatta, satte upp o- 
isolerade ytterväggar och tak, allt övrigt 
är byggt med ideellt engagemang och 
delvis med pengar ur egen plånbok.
 Den nya galleri- och ateljébyggnaden 
ligger på den gamla fotbollsplanen. Där 
skolbyggnaden stod finns nu ett tre- 
våningshus med nio bostadsrätter, byggt 
av Skanska. Vår ateljélänga ägs av NFG 
Fastigheter AB som tidigare var ägare 
också av bostadshuset. Hyreskontrakt 
gick ut den 31 december 2021. Samtidigt 
gick föreningens option ut. NFG har 
meddelat att längan ska säljas.
 I september 2021 beslöt kommunfull-
mäktige efter att Vänsterpartiet röstat 

med de styrande att gå i borgen för 1 750 
000 kronor av de 2 miljoner NFG vill 
ha. De vill dessutom ha 500 000 kr på 
säljarrevers på sex år. Sammanlagt alltså 
2 500 000 kr. Föreningen räknar med att 
kunna betala av reversen löpande med 
egna inkomster.  Alltså, det som krävs är 
250 000 och ett lån på 1 750 000.

Än fortsätter verksamheten i gal-
leriet och i ateljéerna i det vackra området 
bredvid Österhaninge kyrka. Vi hoppas 
verksamheterna får fortsätta länge till.

Bengt O Björklund

Med hjälp av försäkringen, Skanska och medlemmarnas ideella arbete kunde FHK hålla 
den första utställningen i det nya galleriet våren 1996!

Det handlar om pengar

● Vi i Vänsterpartiet Haninge fick 
tillfälle att träffa Johan och Micael på  
VRIK i Jordbro industriområde.  
Föreningen har nyligen sökt borgen från 
kommunen för att åtgärda de brister som 
finns på tennisplanerna ute samt anordna 
paddel plan. Trevligt och inspirerande 
samtal fördes om potential i denna an-
läggning samt dom insatser som görs för 
ungdomar och para idrotten. Mycket mer 
kan göras och föreningen har ambitionen 
att utveckla sig. Vänsterpartiet Haninge 
stöttar dom till fullo. 

Några ord från föreningen
Vi har flera aktiviteter på gång i  
föreningen. Vi har planerat olika  

trivselspel för våra spelare, pizzakvällar, 
paratennisläger, junior SM-läger för våra 
elitspelare, gruppspel, skollovsläger, in-
terna tävlingsintroduktion samt externa 
större tävlingar. Vi har även planerat in 
två öppna hus för allmänheten – där man 
är välkommen oavsett om du är ung som 
gammal, nybörjare eller elit eller har en 
funktionsnedsättning. 

Under våren har vi också genomfört 
två träningsläger tillsammans med Viggo 
Foundation och RF i vår parasport  
satsning, Jättelyckade evenemang med 
stor uppslutning. Vi har förstås också 
haft alla våra ordinarie verksamheter 
igång med barn, junior och  

vuxenträning. Glädjande nog har vi 
ytterligar platser att fylla och ytterligare 
strötider till förfogande. Ni medlemmar 
är välkomna att värva nya medlemmar 
och få människor i er närhet att komma 
till oss.

Petar Kotljarevski
Gruppledare 

Vänsterpartiet Haninge

Västerhaninge Racket och Idrottsklubb (VRIK)

– Vi har flera aktiviteter på gång i fören-
ingen säger Johan och Micael VRIK i Jordbo.

Varför bråkar Tantpatrullen 
om pensionerna, Birgitta 
Sevefjord?
– Därför att vi har ett orätt-
färdigt pensionssystem som 
måste skrotas. Dagens pen-
sionssystem skapades i slutet 
på 90-talet. Tidigare låg de 
bästa femton åren till grund 
för pensionen. I dag gäller alla 
arbetade år.
 – Detta missgynnar fram-
för allt kvinnorna, som har en 
lägre lön för de jobb de utfört, 
och inget alls för sitt obetalda 
arbete i hemmet, säger Birgitta 
Sevefjord.

Hur har det kunnat bli så här? 
– Allt ansvar läggs numera  på 
dig som individ. Det är upp till 
dig, dina aktieval, det yrke du 
haft eller hur din hälsa varit 
om du ska få en trygg pension. 
Samhället drar sig undan sitt 
ansvar. ■

Två frågor till
Birgitta Sevefjord
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MÅNADENS FÖRENING:

I början av 1980-talet hade Kyrkskolan i Österhaninge spelat ut sin roll som skola, och 
Haninge kommun ville sälja den gamla träbyggnaden från 1904. Fem stora klassrum, 
matsal, kök och en bostad fanns i huset. Av en slump kom kännedom om försäljningen 
till några rådiga konstnärer boende i kommunen. Här fanns chans till ett konstnär-
scentrum med ateljéer och utställningar i skön miljö! Ett upprop om möte för bildande 
av en konstnärsförening drog ca 100 personer och samma kväll fanns en styrelse för 
Föreningen HaningeKonstnärer ihopsatt.




