
ETT STARKARE 
SAMHÄLLE. 
ETT TRYGGARE 
HANINGE.

Gemensamma problem  
löser vi bäst tillsammans. 
Alla Haningebor ska ges möjlighet 
att växa och utvecklas. Det handlar 
både om att ställa krav på varandra, 
men också att hjälpas åt, oavsett 
vilka vi är, var vi kommer ifrån eller 
var i Haninge vi bor. 

Haningebor håller ihop och jobbar 
tillsammans. 
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I Valprogram 2018 presenterar  
Socialdemokraterna i Haninge sin 
politik samt sina idéer och tankar 
inför valet 2018. Programmet avser 
perioden 2019 - 2022. 
Avsnitten ”Våra prioriterade områden” 
och ”Vår inrikting” som inleder  
programmet, ger i koncentrerad och 
prioriterad form en samlad bild av vår 
politiska inriktning. 
Därefter följer ”Våra värderingar och 
visioner”, som i huvudsak bygger på 
vad den socialdemokratiska partikon-
gressen har beslutat inom detta områ-
de. Sedan kommer det ”Kommunala 
handlingsprogrammet” som avser alla 
kommunala politikområden. Avsnittet 
är omfattande och där återfinns de flesta 
aspekter på vår politik.

Vi avslutar med ett avsnitt om Haninge 
– vår hembygd. Där beskriver vi hur vi 
ser på Haninge som kommun och de 
utmaningar vi står inför.
I valprogrammet finns höga ambitioner 
inom många områden. Allt kan inte  
göras på en gång och vissa frågor är av 
den karaktären att vi kan se framför oss 
en successiv utveckling under många år.
Valprogrammet omfattar främst  
inriktningen av vår politik i kommunen, 
men tar även upp vad vi vill verka för 
regionalt och nationellt. 
Innehållet i programmet kan inte ses 
som absoluta löften, utan handlar om 
den inriktning av politiken som  
Socialdemokraterna i Haninge kommer 
att verka för. Det gäller på alla politiska 
nivåer.
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Vi socialdemokrater löser gemen-
samma problem tillsammans för 
att ge alla Haningebor möjlighet 
att växa och utvecklas. Det handlar 
om att ställa krav på varandra och 
hjälpas åt, oavsett vem du är, var du 
kommer ifrån eller var i kommunen 
du bor.

Det finns stora utmaningar i Haninge 
att ta tag i. Vi vill fortsätta att utveckla 
Haninge genom att investera i bättre 
välfärd och skola, fler och trygga jobb 
samt i nya bostäder.
Socialdemokraterna i Haninge presen-
terar inför valet 2018 fyra prioriterade 
områden för mandatperioden 2019 - 
2022

Haninge ska bli tryggare – med en 
bättre välfärd och hårdare tag mot 
brottsligheten.
Jämlikheten i kommunen måste öka. 
Minskade klyftor är en förutsättning  
för trygghet. När segregationen mins-
kar växer tilliten människor emellan.
Mer kunskap och ökad jämlikhet i 
skolan. Alla barn och elever ska ha 
tillgång till närliggande skolor av hög 
kvalitet. Genom att förstärka de skolor 
som har extra stora utmaningar ger vi 
alla barn möjlighet att växa.
Haninge ska fortsätta att utvecklas. 
Fler och växande företag betyder 
fler jobb. Bostadsbyggandet ska vara 
fortsatt högt. Med ordning och reda i 
ekonomin skapas förutsättningar för 
utveckling i framtiden.

ETT HANINGE SOM HÅLLER SAMMAN 
ÄR VÅR VISION FÖR HANINGE

FOTO:  Henrik Persson
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KOMMUNENS EKONOMI
• Haninge kommun ska ha en stark 

ekonomi för att kunna möta  
framtidens utmaningar.

• Haninge kommuns anställda ska  
erbjudas fast anställning på heltid.

• Haninge kommun ska ha ett aktivt 
jämställdhetsarbete samt en bra per-
sonalpolitik med trygga anställningar. 

SAMHÄLLSBYGGET
• Bostadsbyggande i kommunen ska 

ske långsiktigt och förnuftigt.  
Tillgången till natur och  
grönområden ska värnas. 

• Kostnaden för boendet ska vara 
rimlig även för vanliga löntagare. 

• Bostadsbyggandet ska ske i hela kom-
munen och i alla upplåtelseformer

• Det är särskilt viktigt att det byggs 
hyresbostäder, och bostäder för 
unga och äldre.

• Alla centrumanläggningar ska upp-
levas som attraktiva och levande.

NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD
• Satsningar ska göras för att locka 

även större företag och organisa-
tioner till Haninge. Haninge behö-
ver fler företag. Besöksnäringen i 
skärgården ska stärkas.

• Statliga verksamheter ska lokaliseras 
till Haninge

• Fler företagsområden ska tas fram
• Det ska finnas högskoleutbildning 

i Haninge
• Fler ska kunna komma i jobb 

snabbare. 

KLIMAT OCH MILJÖ
• Haninge kommun ska vara ett  

föredöme i energieffektivisering 
och minskning av växthusgaser

• Resor och transporter ska vara 
fossilfria 2030

• Utbyggnad av dagvattenrening och 
kommunalt VA ska ge renare sjöar 
och hav

• Förbättrade möjligheter att välja 
kollektivtrafik framför bilen

• Möjligheten att använda elbilar ska 
underlättas genom bland annat 
elstolpar 

TYGGHET
• Kommunen ska genom brottsfö-

rebyggande arbete samverka med 
polisen som har till uppgift att 
bekämpa brottsligheten

• Kommunen ska genom förebyg-
gande åtgärder öka tryggheten.  
Det kan ske genom väl upplysta 
gator och allmänna platser, trevli-
ga och inbjudande gemensamma 
parker, torg och vägar med fina 
blomsterarrangemang.

• Kommunen ska erbjuda sina  
medborgare – särskilt barn och 
ungdomar – meningsfull fritid.  
Det sker genom stöd till förenings-
livet, bland annat till kultur- och 
idrottsföreningar

• Arbete, utbildning, social trygghet 
och minskade ekonomiska klyftor 
är viktiga för att minska kriminali-
teten.

VÅR INRIKTNING



VÄLFÄRD
• Arbete, utbildning och social 

trygghet är centrala inslag i vår 
politik för välfärd åt alla

• Inga barn ska av ekonomiska skäl 
stå utanför den verksamhet för 
barn och unga som kommunen 
erbjuder

• Vi ska stärka arbetet för jämlika 
uppväxtvillkor för kommunens 
barn och unga

• Det ska finnas bostäder med hög 
tillgänglighet och anpassade efter 
olika gruppers särskilda behov

SKOLAN
• Vi vill ha en stark och jämlik  

kunskapsskola från förskola till  
gymnasium.

• Det ska finnas fullständiga och  
likvärdiga kommunala grundskolor 
i alla kommundelar. 

• Alla elever har rätt att möta  
behöriga och kompetenta lärare.

• Skolan ska vara en trygg plats med 
ordning och arbetsro.

• Fler specialpedagoger och tidiga  
insatser för stärkt elevhälsa. Alla 
barn ska få det stöd de behöver.
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Nybyggda Vikingaskolan
En plats för både lärande och lek

FOTO:  Henrik Persson



KOMMUNIKATIONER
• Tvärförbindelse från Haninge till 

E4 måste byggas snarast 
• Den besvärliga trafiksituationen på 

flera håll i kommunen måste lösas. 
Tungelstavägen behöver göras 
säkrare, men också avlastas genom 
en ny Stavsväg. 

• Gång- och cykelvägar i kommunen 
ska förbättras och utökas.

• Den nuvarande kollektivtrafiken 
ska utvecklas. Det gäller pendeltå-
gen, busstrafiken, direktbussarna 
till Stockholm och närtrafiken.  

• Kollektivtrafik ska finnas när bo-
ende flyttar in i nya områden

KULTUR OCH FRITID
• En ny simhall ska byggas i  

Västerhaninge
• En simhall med 50-meters  

bassäng ska byggas vid Torvalla
• Ett program för Framtidens  

fritidsgårdar ska tas fram
• Det ska finnas samlingslokaler  

och biblioteksverksamhet i  
samtliga kommundelar

• Rudans friluftsområde och  
Hanveden ska utvecklas, de  
utgör en grön lunga för många 
människor

SUKVÅRD
• Ett nytt och funktionellt sjukhus 

ska byggas i Handen. Fram till dess 
måste det finnas en väl fungerade 
närakut.

• En väl utbyggd primärvård ska 
finnas i hela kommunen
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Här vill vi se ett 
nytt funktionellt 
sjukhus byggas

FOTO:  Henrik Persson
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VI VILL LEVA I ETT SAMHÄLLE OCH EN 
VÄRLD:
• som är uppbyggd på alla  

människors lika värde och rätt;  
där alla är jämlikar och där alla  
människors okränkbarhet gäller

• som bygger på växande företag 
och sund konkurrens

• där det finns arbete åt alla med 
goda arbetsvillkor

• där utvecklingen bestäms av  
demokratiska beslut och efter  
samtal mellan människor

• där det råder demokrati på alla 
områden, politiskt, socialt,  
kulturellt och ekonomiskt

• där klimathot och hot mot  
mänsklighetens överlevnad  
är borta

• där vi säkerställer den biologiska 
mångfalden, lokalt och globalt. 
Klimat och miljöproblem tar inte 
hänsyn till nationsgränser

• där Haninge ska bli en  
föregångskommun gällande  
giftfria miljöer

• där människor lever i fred och 
trygghet och med goda  
levnadsvillkor

• där det råder yttrandefrihet och 
informationsfrihet

• där alla får känna sig behövda
• där vi tar till vara på varje  

människas vilja och förmåga

VÅRA VÄRDERINGAR
Vi är övertygade om att vi tillsammans 
kan skapa en bättre framtid. Vi kan 
bygga ett samhälle där alla lever ett 
bättre liv, känner frihet och framtids-
tro.
Vi vill forma ett samhälle grundat på 
demokratins ideal och alla människors 
lika värde och lika rätt. Fria och jämli-
ka människor i ett solidariskt samhälle 
är vårt mål.
Människan ska vara fri att utvecklas 
som individ, råda över sitt eget liv, for-
ma sin tillvaro efter egna önskningar 
och påverka det egna samhället. Denna 
frihet ska gälla alla. Därför är jämlik-
het och jämställdhet mellan män och 
kvinnor, frihetens förutsättning.
Vi vill avlägsna de ekonomiska, sociala 
och kulturella hindren för människor-
nas frigörelse. Vårt mål är ett samhälle 
utan över- och underordning, utan 
klasskillnader, patriarkat, rasism eller 
homo- och transfobi, ett samhälle utan 
fördomar och diskriminering.
Solidaritet växer ur insikten att vi alla 
är beroende av varandra. Det goda 
samhället byggs i samverkan, med 
ömsesidig hänsyn och respekt. Alla 
ska ha samma rätt och möjlighet att 
påverka, alla ska ha samma skyldighet 
att ta ansvar.
Klimatkrisen och miljöförstöringen 
har tydliggjort att människan inte kan 
leva utan att ta hänsyn till naturen.

VÅRA VÄRDERINGAR OCH VISONER
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För vår överlevnad behövs en ekono-
miskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling, som möter den nuvarande 
generationens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjlighet att 
tillfredsställa sina drömmar.
Arbetet är grunden för människans  
frihet och välfärd. Deltagande i arbets-
livet bidrar till såväl personlig utveck-
ling som gemenskap. Full sysselsätt-
ning stärker löntagarna som kollektiv.  
Vi hävdar att människors vilja till  
arbete är samhällets viktigaste tillgång.
Varje människa har rätt och skyldighet 
att efter förmåga delta i arbetslivet. 
Alla har rätt till ett meningsfullt arbete 
med en god fysisk och psykosocial 
miljö.
Varje väl utfört arbete förtjänar  
respekt, men varje arbete är inte ett 
gott arbete. Vi vill verka för ett arbets-
liv som är lärande och får människor 
att växa. Socialdemokratin strävar efter 
att förverkliga drömmen om det goda 
arbetet. 

När marknaden fungerar som bäst är 
den en kraftfull katalysator för männ-
iskors uppfinningsrikedom och kreati-
vitet. 
Denna dynamik har skapat ekonomis-
ka resurser som bidragit till att förbätt-
ra våra liv och till att lyfta stora delar 
av mänskligheten ur fattigdom.
När vinsten är det allt överordnade 
intresset kommer samhälleliga mål i 
andra hand, vilket leder till exploate-
ring av såväl människor som miljö. 
Marknadskrafterna förmår inte hel-
ler ta vara på samhällets produktiva 
tillgångar fullt ut. Vinstintresset skapar 
inte alltid arbeten. Arbetslösheten är 
ett problem även under perioder av 
stark tillväxt.
Det krävs demokratiska motvikter 
för att skapa de stabila spelregler som 
behövs för att marknaden ska fungera 
väl. 
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Det finns flera sätt att organisera 
mänsklig verksamhet. Ledstjärnan för 
socialdemokratin måste vara att i varje 
situation pröva vilken form som ger 
det bästa resultatet med hänsyn till 
rättvisa och effektivitet. 
Valet mellan marknad och demokrati 
kommer därmed att skifta mellan olika 
sektorer och mellan olika tidpunkter. 
Vissa områden kommer dock aldrig 
att lämpa sig för marknadslogiken. De 
sociala rättigheter som ska komma alla 
till del oberoende av inkomst, ska inte 
fördelas av marknaden.
De många och skiftande behoven i 
samhället kan inte tillgodoses vare sig 
med enbart politiska beslut eller med 
enbart marknadshushållning. 
De kräver den blandekonomi som 
bygger på en kombination av samhäll-
såtgärder och marknadsmekanismer, 
en effektiv offentlig sektor, ansvars-
fulla företag, starka fackliga och andra 

intresseorganisationer samt medvetna 
aktiva medborgare och konsumenter.
Vi vill samla alla goda krafter för att 
bygga ett bättre samhälle.  Det görs 
bäst i samverkan.
Vi ser idag att sysselsättningsnivå, lön 
och möjligheter på arbetsmarknaden 
varierar stort beroende på hudfärg, 
kön, funktionsnedsättning, etnicitet, 
religion och kulturell tillhörighet. 
Uppdelningen av och ojämlikheten 
mellan olika föreställda folkgrupper 
syns också i den växande boendeseg-
regationen, och i vilka som är repre-
senterade i såväl politiska församlingar 
som i andra maktsfärer i samhället.
Vi vill verka för kulturellt utbyte mel-
lan människor med olika utgångspunk-
ter och referensramar. Kulturellt utbyte 
leder till att nya kulturella former och 
identiteter uppstår. Detta utbyte utgår 
från alla människors lika värde och 
rättigheter oavsett social, etnisk eller 
religiös identitet.
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KVALITET I KOMMUNENS  
VERKSAMHETER OCH  
KOMMUNAL EKONOMI 
Med en stark ekonomi ökar demokra-
tins möjligheter genom att invånarna 
tillsammans och solidariskt kan tillgo-
dose långsiktiga behov och önskemål. 
För att säkra välfärden och tryggheten 
i framtiden, klara av investeringar 
samt ha beredskap för att kunna möta 
lågkonjunkturer, måste kommunens 
ekonomiska resultat vara stabilt.  
Därför gör vi aldrig avkall på en  
kommunal ekonomi i balans. 
Socialdemokraterna i Haninge har en 
tydlig prioritering: Jobb, skola, för-
skola och omsorg går först. För oss är 
nivån på den kommunala skattesatsen 
inte ett mål, den är ett verktyg som 
används efter de behov som finns. 
Kommunen har idag en skattesats som 
är högre än genomsnittet i länet. Men 
i valet mellan lägre skatt å ena sidan, 
och en bra skola, god omvårdnad för 
våra äldre å andra sidan, väljer vi att stå 
på barnens och de äldres sida. 
Välfärden är en gemensam angelägen-
het. Alla behöver vi den, alla betalar vi 
för den, alla ska vi ha rätt att påverka 
hur den sköts. 
Vi tycker att vi även i framtiden ska 
sköta viktiga välfärdsinsatser gemen-
samt. Vi tror att vi tillsammans kan 
uppnå det som var och en av oss inte 
förmår ensam – tillsammans kan vi nå 
längre. 

Kvaliteten på kommunens verksamhe-
ter ska lyftas fram och stå i fokus. Det 
ska gälla oavsett vem som driver verk-
samheten. Alla verksamheters kvalitet 
ska redovisas öppet. En övergripande 
kvalitetsstrategi och ett system för 
uppföljning av kvaliteten på kommu-
nens verksamheter är viktiga verktyg. 
Vinstuttag i kommunalt finansierade 
tjänster får inte ske på bekostnad av 
kvalitet. 
Barnen är det viktigaste vi har. För att 
alltid sätta deras rättigheter i fokus när 
viktiga beslut ska fattas och utvärde-
ringar av kommunens verksamhet ska 
göras vill vi ha särskilt fokus på bar-
nens behov. Barnperspektivet ska råda 
i vår kommun. 
Det finns alltid utrymme för förbätt-
ringar av den kommunala verksam-
heten. En mycket viktig del i utveck-
lingsarbetet är att ta vara på invånarnas 
och brukarnas synpunkter. Därför ska 
alla invånare kunna lämna synpunkter i 
form av beröm, önskemål och klago-
mål. Alla synpunkter är välkomna som 
hjälper oss att göra kommunen bättre. 
De kommunala förvaltningarna bör 
genomlysas och organisatoriska  
anpassningar genomföras när det är 
påkallat. Åtgärder för att effektivisera 
administrationen är ett naturligt inslag 
i styrningen av kommunen. 

KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM 
2019 – 2022
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Socialdemokratisk politik  
mandatperioden 2019 - 2022 
• Den kommunala ekonomin ska 

vara i balans.
• Socialdemokraterna i Haninge 

prioriterar investeringar för nya 
bostäder, fler jobb, en bättre skola 
och välfärd samt investeringar för 
en aktiv fritid.

• Nivån på den kommunala skatten 
är inget mål i sig – den är ett verk-
tyg för bra service.

• Kommunens organisation ska vara 
resurseffektiv

• Kommunen ska i första hand äga 
sina verksamhetslokaler. 

Nybyggda lokaler för de yrkestekniska 
gymnasieutbildningarna

FOTO:  Meeri Wasberg
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FÖRSKOLAN  
Alla barn har rätt till en bra start i livet. 
Därför ska alla barn ha rätt till försko-
la, oavsett föräldrarnas livssituation. 
Alla förskolor ska vara av hög kvalitet 
och stimulera barns utveckling och 
lärande. Förskolan ska vara en rolig, 
trygg och lärorik plats. Barnen ska få 
möjlighet att lära och utvecklas genom 
att leka, skapa och utforska - på egen 
hand, i grupp och tillsammans med 
vuxna.
I stora barngrupper riskerar barnen att 
inte bli sedda och inte få den trygghet 
och det lärande som de har rätt till. 
Vi vill ha mindre barngrupper för de 
yngsta barnen så att de får tidigt stöd 
och en bra start i livet. Förskollärare 
och barnskötare ska vara behöriga och 
omfattas av fortbildningsinsatser för 
att utveckla förskolans verksamhet. Vi 
vill överväga möjligheterna att utbilda 
fler förskollärare. 
En förskola av hög kvalitet har blivit 
en central del av vårt skolsystem och 
den svenska modellen. Den är en för-
utsättning för att föräldrar ska kunna 
jobba heltid och känna sig trygga med 
att deras barn vistas i en miljö som är 
trygg och lärorik. 
Barnomsorg på obekväm arbetstid 
ska erbjudas på en kommunal förskola 
med central placering i kommunen. 
Det ska finnas kommunala förskolor 
i den utsträckning som krävs för att 
alltid vara ett valbart alternativ.
Socialdemokratisk politik  
mandatperioden 2019 - 2022 - vi vill
• minska barngrupperna och införa 

ett maxtak i förskolan
• anställa fler förskollärare

• att alla som arbetar i förskolan har 
rätt kompetens

• att alla barn ska ha rätt till för-
skola. Oavsett om föräldrarna är 
arbetslösa eller föräldralediga ska 
barnen ha rätt till förskola under 
hela dagen

• få bort farliga ämnen ur barns 
vardag

• att barnens behov av skolgårdar 
för lek och rörelse ska säkerställas

GRUNDSKOLAN 
I skolan läggs grunden för resten av 
våra liv. Därför ska Haninge ha en jäm-
lik kunskapsskola med höga resultat 
där ingen elev lämnas efter eller hålls 
tillbaka. 
Du ska kunna känna dig trygg med att 
den närmaste skolan är bra oavsett vem 
du är eller var i kommunen du bor. Det 
är grunden i den svenska modellen och 
det samhällsbygge vi står för.
Under den senaste mandatperioden 
har vi arbetat för att alla elever ska nå 
behörighet till ett nationellt gymnasie-
program. Det arbetet ska fortsätta.  
Vi vill ha hög lärartäthet i våra skolor. 
Vi ska fortsätta arbetet för att vara en 
attraktiv arbetsgivare med ett stra-
tegiskt arbete för att rekrytera och 
behålla behörig personal i våra verk-
samheter. 
Vi ska arbeta aktivt för att förbättra 
lärare och skolledares arbetsmiljö. När 
vi investerar i skolan, då investerar vi 
också i vår gemensamma framtid.
Med en stark och jämlik kunskapsskola 
kan alla elever nå sina drömmar – men 
det kräver ett gemensamt ansvar för 
att göra det bästa av varje lektion. 
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Vårt mål är att alla elever ska få möta 
behöriga och kompetenta lärare som 
går in i klassrummet med förväntningar 
på var och en. 
Vi investerar i fler lärare. Vi frigör mer 
tid och ger bättre förutsättningar för 
dem att undervisa och skapa ordning 
och reda i klassrummet, så att fler lär 
sig mer. Vår skola ska vara den bästa 
ett modernt samhälle kan skapa!
Grundskolan måste erbjuda elever 
med särskilda behov ett stöd som är 
rätt avvägt och individuellt anpassat. 
Det måste finnas fullständiga grund-
skolor från F-9 i alla kommundelar i 
Haninge. Det är bra för eleverna och 
deras föräldrar samt för utvecklingen 
av kommundelen. Fritidshemmens roll 
ska stärkas för att vara en mer integre-
rad verksamhet med skolan och stödja 
skolans kunskapsuppdrag och barnens 
sociala utveckling.
Socialdemokratisk politik  
mandatperioden 2019 - 2022 - vi vill
• att det finns en väl fungerande 

skola där alla elever i årskurs 9 når 
målet att komma in i gymnasiet.

• att det ska finnas fullständiga och 
likvärdiga kommunala grundskolor 
i alla kommundelar.

• att lärartätheten ska öka och stora 
klasser ska minska

• arbeta strategiskt med kompetens-
utveckling och kompetensförsörj-
ning

• att skolan ska vara en trygg plats 
med ordning och arbetsro

• att värdegrundsarbete mot mob-
bing, våld och intolerans alltid ska 
stå i centrum

• att nolltolerans ska gälla för hot 
och sexuella trakasserier samt mot 
rasism och främlingsfientlighet

• att alla elever i högstadiet ska  
erbjudas Prao

• att alla elever ska erbjudas läxhjälp
• att barnens behov av skolgårdar 

för lek och rörelse ska säkerställas
• fortsätta utveckla den Sverige -  

finska verksamheten i grundskolan
• att barnomsorg på obekväm ar-

betstid ska utvecklas och omfatta 
barn upp till 12 år

• att skolbiblioteken ska vara  
bemannade

FOTO:  Lars Wasberg
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Vuxenutbildningen är central för 
omställning, komplettering och för att 
uppfylla människors drömmar. Även 
folkhögskolan har en viktig roll för att 
få människor att återfinna lusten att 
lära och därefter kunna gå vidare till 
jobb eller studier. 
Vi vill fortsätta stödja folkbildningen. 
Socialdemokratisk politik  
mandatperioden 2019 - 2022 - vi vill
• utveckla fler av gymnasiets yrkes-

program till yrkescollege där bran-
scherna bidrar till utbildningens 
utformning

• att alla nationella gymnasiepro-
gram ska innehålla ett estetiskt 
ämne.

• genomföra ett kraftigt kunskapslyft 
med fler utbildningsplatser inom 
vuxenutbildning, yrkeshögskola, 
folkhögskola och högskola och 
samtidigt investera i kvaliteten i 
utbildningen

• att sfi är effektiv och individ- 
anpassad, vilket är en förutsättning 
för att kombinera sfi med annan 
vuxenutbildning samt fortsatt  
satsning på bristyrkes-sfi.

• ge möjligheter för Fredrika  
Bremer-gymnasiet att samutnyttja 
utrustning med näringslivet som 
leder till lägre kostnader och mo-
dernisering

• ge möjlighet att kombinera idrott 
och studier

GYMNASIESKOLAN OCH  
VUXENUTBILDNINGEN
I dag krävs en gymnasieutbildning för 
att få ett jobb och för att klara sig i ett 
allt mer kunskapsintensivt samhälle. 
Den vanligaste orsaken till ungdomars 
långtidsarbetslöshet är bristande 
utbildning. En gymnasieexamen är en 
tydlig vattendelare på svensk arbets-
marknad. Antalet jobb för personer 
med minst gymnasieutbildning kom-
mer att växa framöver, samtidigt som 
behovet av arbetskraft med högst 
grundskoleutbildning minskar.
Vi ser ett stort behov av en väl funge-
rande gymnasieskola. Yrkesprogram-
men måste fortsatt vara attraktiva för 
att klara kompetensförsörjningen till 
bristyrken, en smidigare övergång 
mellan grundskola, gymnasieskola och 
vuxenutbildning behövs och elevhäl-
san måste rustas.
Vi vill att alla gymnasieutbildningar ska 
ha en bred och gemensam kunskaps-
bas som ger behörighet till högskolan. 
Alla elever ska kunna välja mellan tyd-
liga inriktningar som syftar till vidare 
studier eller direkt till ett yrke. Avhop-
pen från gymnasiet ska minska och fler 
elever ska lämna gymnasieskolan med 
fullständiga betyg.
Utbildning är nyckeln till framtidens 
jobb och konkurrenskraft, men också 
till människors frihet att forma sina 
egna liv. Men utbildning är inte läng-
re något man får en gång som ung. I 
dagens samhälle och arbetsliv krävs 
kontinuerlig kompetensutveckling. Fler 
kommer att sadla om och byta yrkes-
bana flera gånger i livet.
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Arbetslösa ungdomar ska erbjudas 
arbete i kommunal regi. Arbetet ska 
varvas med utbildning och ge ungdo-
marna erfarenhet, kunskap och refe-
renser som stärker deras ställning på 
arbetsmarknaden. Genom ett handslag 
med näringslivet kan jobb även erbju-
das där. 
Handläggning av företagskontakter på 
alla nivåer ska präglas av god service 
och professionalitet. Kommunen ska 
också ha god planberedskap och en 
expansiv exploateringsverksamhet, 
med stora investeringar i infrastruktur 
för fler och växande företag. 
För att klara tillväxten och välfärden 
krävs att vi tar tillvara all den kompe-
tens och vilja till arbete som finns hos 
de människor som idag står utanför 
arbetsmarknaden. Ska vi klara det 
krävs aktiva insatser och utbildning 
som leder till arbete. 
Socialdemokratisk politik  
mandatperioden 2019 - 2022 - vi vill
• skapa jobb genom framtidsinveste-

ringar i bostäder, infrastruktur och 
klimat

• att satsningar görs för att locka 
särskilt större företag och orga-
nisationer till Haninge. Haninge 
behöver fler företag. 

• att statlig verksamhet lokaliseras till 
Haninge

• att fler företagsområden tas fram
• att det ska finnas högskoleutbild-

ningar i Haninge
• att fler ska kunna komma i jobb 

snabbare
• att ett nytt sjukhus byggs i Handen 

JOBBEN, NÄRINGSLIVET OCH  
ARBETSMARKNADEN 
Alla som kan ska jobba.
Socialdemokraterna har satt som mål 
att öka antalet personer som arbetar 
och antalet arbetade timmar i ekono-
min så mycket att vi når lägst arbets-
löshet i EU. Då behövs fler jobb. Det 
kräver samarbete och investeringar i 
framtiden. Med fler jobb har vi råd 
med en god välfärd – skola, vård och 
omsorg. 
Människors vilja till arbete är Haninges 
främsta tillgång. Välfärden bygger på 
människors arbete, då arbete och egen 
försörjning skapar välstånd, personlig 
utveckling och självständighet på ett 
helt oöverträffat sätt. Arbetslöshet är 
det största slöseriet med människors 
och samhällets resurser.
En förutsättning för fler jobb är eko-
nomisk tillväxt och ett starkt näringsliv. 
Kommunen ska tillsammans med 
näringslivet ha en bra strategi för ut-
veckling av näringslivet. Det krävs fler 
arbetsplatser i Haninge. Det ska vara 
attraktivt att etablera sin verksamhet i 
Haninge.
Att utveckla Handens centralort till en 
regional stadskärna är en av de vikti-
gaste uppgifterna under kommande 
mandatperiod. Kommunen behöver 
stärka sitt engagemang i samarbetet 
med landstinget och andra intressenter. 
Vi menar att det är viktigt att ung-
domar tidigt får kontakt med arbets-
marknaden. Därför vill vi garantera 
alla ungdomar i gymnasieåldern rätt till 
sommarjobb. Det ska ske genom att 
kommunen erbjuder jobb. 
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att spårväg Syd förlängs till Haninge 
samt att järnvägen till Nynäshamn får 
dubbelspår. 
Vi vill värna den kollektivtrafik som 
finns och utveckla den vidare. Det 
gäller pendeltåget, snabbussar in till 
centrala Stockholm liksom tvärförbin-
delser inom och mellan kommuner.
Handens station rustas nu upp och 
byggs om till en modern bytespunkt. 
Busstrafik och närtrafik till och från 
Handen behöver gå dygnet runt och 
nya busslinjer måste öppnas upp när 
nya arbetsplats- och bostadsområden 
tillkommer. 
Den nya motorvägsavfarten till  
Vegastaden färdigställs nu liksom pen-
deltågsstationen vid Vega. 
Trafiksituationen i centrala delarna av 
Handen behöver prioriteras. Pendel-
tågen måste stanna vid stationerna i 
Haninge. 

KOMMUNIKATIONER OCH  
INFRASTRUKTUR
En väl fungerande infrastruktur är av 
central betydelse för konkurrenskraft, 
tillväxt och miljö. 
Till infrastrukturen hör också en väl 
utbyggd kollektivtrafik som betyder 
mycket för att Haninge ska vara en 
konkurrensmässigt fördelaktig  
kommun att bo i. 
Det ska vara lätt att pendla till våra 
närliggande kommuner men också 
att snabbt ta sig från en punkt till en 
annan inom kommunen. 
Alla delar av infrastrukturen i Haninge 
ryms inte inom ramen för vad vi själva 
kan styra över. Därför ställer vi krav på 
de samhällsorgan som styr över vägar, 
järnväg och kollektivtrafik. 
Bland annat krävs en ny tvärförbindel-
se till E4:an – Södertörnsleden – och 

FOTO:  Lars Wasberg
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Kommunen kräver av landstinget att 
det ska finnas ett nytt och utvecklat 
sjukhus i Handen. Det är en väsentlig 
del i utvecklingen av Haninges centrala 
delar som regional stadskärna. 
Socialdemokratisk politik  
mandatperioden 2019 - 2022 - vi vill
• att en trafiklösning för centrala 

Handen bör tas fram snarast möj-
ligt

• att den besvärliga trafiksituatio-
nen i Tungelsta måste lösas med 
Trafikverket 

• att gång- och cykelvägar i kommu-
nen bör förbättras och utvecklas

• att bussförbindelse till Vendelsö 
vårdcentral ska prioriteras

• att kollektivtrafik ska finnas när 
boende flyttar in i nya områden

Trafikförsörjningen som berör Tung-
elsta är problematisk med alltför hög 
trafikbelastning på vägar som inte är 
anpassade för den ökande trafiken. 
Kommunen måste tillsammans med 
Trafikverket finna lösningar för att 
förbättra Tungelstavägen och ta fram 
planer för en ny Stavsväg. Förbud mot 
genomfart av tunga lastbilar på Söder-
täljevägen från väg 225 bör övervägas. 
En annan viktig fråga är bussförbin-
delse till Vendelsö vårdcentral. Det är 
viktigt att det finns en bussförbindelse 
från Vendelsö skolväg som passerar 
vårdcentralen och vidare till Skoma-
karvägen, Lillängsvägen, Bondvägen 
och till Gudöbroleden. Detaljplaner 
för en ny Lillängsväg ska tas fram. 
Vi vill fortsätta arbetet med att öka 
trafiksäkerheten, bland annat genom 
utbyggnad av gång- och cykelvägar, 
bättre belysning och säkrare busshåll-
platser. 

FOTO:  Lars Wasberg
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För dessa områden och för att möj-
liggöra och säkerställa ett tätortsnära 
friluftsliv vill vi skydda mer mark som 
naturreservat samt satsa på att rusta 
upp våra parker så att fler kommun-
invånare kan glädjas åt naturen och 
miljön i vår kommun.
Vår stadsmiljö måste planeras för 
att tåla tillfälliga översvämningar vid 
extrema regn. Dagvatten ska normalt 
kunna avledas ytligt med självfall. 
Därför måste mark, bebyggelse och 
infrastruktur höjdsättas så att detta blir 
möjligt. 
Dagvattenlösningar ska öppet  
integreras i parker och grönområden. 
Den allmänna anläggningen för vatten 
och avlopp måste anpassas till framtida 
klimatförhållanden.
I planeringen av vår stadsmiljö bör 
även hänsyn tas till störande buller i 
form av exempelvis trafik. Det handlar 
framförallt om planeringen av bostä-
der och deras utformning. 

MILJÖ OCH NATUR 
Haninge kommun har en helt unik 
miljö och stora fantastiska naturtill-
gångar. Närheten till skärgården, till 
naturreservat och till parker och  
grönområden är en tillgång och bidrar 
till kommunen som helhet. 
Att värna om miljön är därför för 
oss socialdemokrater en drivkraft för 
välmående men också för tillväxt och 
utveckling. Vi har ett särskilt ansvar att 
bevara och underhålla och lätt tillgäng-
liggöra vår miljö och natur. 
Vi vill vara i framkant i miljöarbetet 
och därför ställa krav, initiera och väg-
leda arbetet både inom och utom den 
kommunala verksamheten. 
Kommunens inriktning måste vara att 
värna våra rika natur- och kulturmiljö-
er och våra miljötillgångar. 
För att nå framgång med detta måste 
invånare, företag, organisationer och 
myndigheter tillsammans ta ansvar och 
arbeta i en ekologiskt hållbar riktning. 
Övergödningen av våra sjöar och 
havsvikar är ett växande problem och 
behoven av åtgärder många inte minst 
kring de enskilda avloppen. 
För att minska övergödningen vill vi 
att Haninge kommun fortsätter arbetet 
med att tillsammans med husägare i 
närheten av kust och sjöar lösa vatten- 
och avloppsfrågan på ett miljömässigt 
hållbart sätt. 
Fågel- och våtmarker och många andra 
friluftslungor har ett särskilt värde för 
den biologiska mångfalden och för 
människors livskvalitet. 

FOTO:  Meeri Wasberg
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KLIMAT
Klimatförändringarna är en realitet 
idag som hotar vår civilisations  
överlevnad. Arktis smälter snabbare än 
vad forskarna förutsett, ovädren blir 
vanligare och växtsäsonger påverkas. 
Det är de fattigaste människorna i  
världens som drabbas först. Även  
Haninge kommun måste kraftsamla 
sina resurser i denna fråga.
Att minska klimatpåverkan blir den 
viktigaste miljöfrågan för oss. Vi måste 
alla bidra i arbetet med att minska 
utsläppen. Förbättrade möjligheter för 
kommunens invånare att välja kollek-
tivtrafik framför bilen måste vara av 
högsta prioritet. 
Haninge kommun ska i sin egen  
verksamhet minska utsläppen av 
klimatpåverkande gaser. Här är lokaler 
och transporter två viktiga områden. 
Alla kommunens personbilar ska 
drivas av bränslen med låga utsläpp 
och hög klimatnytta. Möjligheten att 
använda elbilar ska underlättas, exem-
pelvis genom uppsättandet av laddare 
på strategiska punkter.
Socialdemokratisk politik  
mandatperioden 2019 - 2022 - vi vill
• att utsläppen av växthusgaser ska 

minska. Haninge ska vara en  
fossilfri kommun 2030 

• att Haningeborna ska kunna välja 
kollektivtrafik framför bilen

• att kommunens alla bilar ska vara 
fossilfria 2025

• att möjligheten att använda elbilar 
och andra fossilfria alternativ ska 
underlättas.

Hänsyn till de riktvärden som finns 
bör iakttas liksom till att det ofta är 
barn som under lång tid riskerar att 
utsättas och påverkas av störningar.
Kommunen har antagit en  
kemikalieplan med mål att minska 
förekomsten av skadliga ämnen i  
kommunens verksamheter. Det är  
särskilt viktigt att skydda barn och 
unga från skadliga ämnen. Fokus i 
kommunens arbete bör därför vara att 
fasa ut skadliga ämnen i framför allt 
de inomhusmiljöer som barn vistas i. 
Detta arbete ska prioriteras.  
Socialdemokratisk politik  
mandatperioden 2019 - 2022 - vi vill
• bygga ut det kommunala vatten 

och avloppsnätet
• omhänderta och bättre rena dag-

vattnet
• stoppa övergödningen av hav och 

sjö
• säkra tillgången till dricksvatten
• bevara mer värdefull natur och 

marina områden för att rädda den 
biologiska mångfalden.

• värna naturreservat och att till-
gången till stränder, parker och 
miljöområden förbättras, och skyd-
da det rörliga friluftslivet i lättill-
gängliga tätortsnära naturområden

• fasa ut skadliga ämnen i  
kommunens inomhusmiljöer där 
barn och unga vistas

• att skärgårdsbors och skärgårds-
näringars specifika behov för att 
verka och utvecklas skall beaktas

• verka för att behålla en god balans 
mellan djurarterna och människans 
intressen och näringar
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För att kunna utveckla kommunen 
med en variation av bostäder behövs 
samarbete med en rad byggare, såväl 
stora som små och nya företag.  
Variation behövs i såväl arkitektur som 
upplåtelseformer och bostäder med 
olika standard och boendekostnader. 
Det är de varierade bostadsområdena 
som blir spännande och attraktiva.
De bostäder vi bygger ska vara ekolo-
giskt, socialt och ekonomiskt hållbara 
vilket kräver låga klimatutsläpp, goda 
boendemiljöer och områden som är 
attraktiva för boende med varierande 
inkomster.

SAMHÄLLSBYGGET - BOSTÄDER 
För oss socialdemokrater är bostaden 
en social rättighet och bostadspolitiken 
en viktig del av välfärdspolitiken.
Bostadsbristen gör det svårt att rekry-
tera personal och bromsar tillväxten. 
Särskilt besvärlig är situationen för 
ungdomar som har svårt att flytta till 
ett första eget boende och studenter 
som har problem att få bostad på 
studieorten.
Bostadsbyggandet är därför en central 
fråga för både välfärd och tillväxt.
Den socialdemokratiskt ledda kom-
munledningen har sedan tillträdandet 
haft bostadspolitiken högt upp på 
dagordningen. Just nu genomförs den 
största statliga bostadssatsningen på 
20 år. 
Byggandet av flerbostadshus är på 
den högsta nivån sedan slutet av mil-
jonprogrammet och det byggs såväl 
småhus som bostadsrätter och hyreslä-
genheter.
Kommunen ska fortsätta arbetet med 
att ta fram planer för ny bebyggelse 
längst våra pendeltågsstationer och 
andra områden med goda kommuni-
kationer. 
Kommunen har tecknat en avsikts-
förklaring med regeringen och Stock-
holms läns landsting för fortsatt 
utredning kring förslaget att bygga en 
ny tätort i Hemfosa med drygt 12 000 
bostäder. 
Ny bebyggelse kan även ske i områden 
som tidigare varit avsedda för fritids-
ändamål och som kan omvandlas till 
permanentboende.  

FOTO:  Henrik Persson

Haninge stad 
växer fram 
och tar form
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Kommunens bostadsbolag, Haninge 
Bostäder behöver bygga fler bostäder 
och då särskilt satsa på hyresrätter med 
lite lägre hyror och på seniorbostäder.
Antalet äldre ökar kraftigt i Haninge. 
Många bor i lägenheter utan hiss och 
kan inte komma ut i samhället. De kan 
inte heller flytta eftersom det är stor 
brist på lämpliga lägenheter. Kommu-
nen samverkar med Haninge Bostäder 
för att tillskapa ytterligare ett seniorbo-
ende med hyresrätt.
För äldre som behöver mer omfat-
tande omvårdnad behövs på sikt fler 
vård- och omsorgsboenden. 
Det är viktigt att de som bygger och 
äger bostäder också tillsammans med 
de boende väl vårdar sitt hus och 
gårdar. 
Nedskräpning och förstörelse måste 
kraftfullt motverkas. För att bidra till 
ökad trygghet på kvällar och nätter 
ska gångvägar, parkeringar och dess 
omgivningar ha bra belysning. 

Socialdemokratisk politik  
mandatperioden 2019 - 2022 - vi vill
• att bostadsbyggande i kommunen 

ska planeras långsiktigt
• att bostaden är en social rättighet 
• att det ska byggas såväl hyresrätter, 

som bostadsrätter och egna hem.
• att bostäder ska byggas för både de 

med goda inkomster och de med 
lägre inkomster.

• att bostadsbyggandet ska ske i hela 
kommunen Det är viktigt att det 
även byggs bostäder för ungdomar 
och äldre.

• att minst 800 bostäder ska färdig-
ställas varje år

• att Haninge Bostäder ska utvecklas 
ytterligare och bygga fler bostäder

• att genomföra en satsning på seni-
orbostäder och trygghetsboenden

• att nya och gamla bostadsområden 
ska vara trygga, trivsamma, rena 
och gröna samt byggda för att 
skapa gemenskap 

• att kulturmiljön och historien 
används för att skapa identitet och 
trivsel på varje ort

Nybyggda hus i Tungelsta

FOTO:  Lars Wasberg



KULTUR
Kulturen är en drivkraft för den  
demokratiska personliga utveckling-
en och utgör en arena för samtal och 
debatt. 
Genom kulturen uttrycker vi åsikter 
och upptäcker nya tankar, idéer och 
perspektiv. Vi breddar och fördjupar 
våra kunskaper om oss själva, andra 
människor och vår omvärld. 
Kulturen granskar och ifrågasät-
ter samhället, dess makthavare och 
strukturer. En blomstrande kultur är 
en förutsättning för ett levande och 
demokratiskt samhälle. 
Ett rikt och varierat kulturutbud är en 
oumbärlig del av välfärden. Vi vill  
utreda möjligheterna att sammanföra, 
där så är lämpligt, olika verksamheter 
inom kulturområdet till en plats i kom-
mundelarna för att uppnå synergieffek-
ter och öka tillgången till möteslokaler. 
Kultur är en produkt skapad av  
människan och därför ska kulturpoli-
tiken samverka med människorna och 
med såväl enskilda som deras organisa-
tioner och föreningar. 
Ett rikt och mångfacetterat kulturut-
bud är en av de viktigaste metoderna 
för att främja människors integration i 
samhället. I Jordbro ska det byggas ett 
kulturhus. 
Haninge har en kulturpolitik med 
målet att alla ska kunna delta i kultur-
livet – detta är en del av den svenska 
modellen.
Biblioteken är det naturliga navet för det 
lokala kulturlivet och för information 
om kulturlivet i kommunen. Det ska 
finnas bibliotek i alla kommundelar som 

filialer till huvudbiblioteket eller som 
kombinerad skol- och folkbibliotek. 
Bildningsförbunden och kulturfören-
ingarna är en förutsättning för ett rikt 
kulturutbud. I samverkan med dessa 
organisationer och enskilda kulturarbe-
tare vill vi utveckla program-, evene-
mang- och utställningsverksamheterna 
både centralt och lokalt
Musik- och Kulturskola är viktiga 
verksamheter för att komplettera det 
ideella föreningslivet. 
Genom ett brett samarbete med fören-
ingslivet, den kommunala Musikskolan 
och en utvecklad Kulturskola, kan ett 
integrationsarbete bedrivas. Barn och 
elever från andra länder ska lättare hit-
ta nya sätt att uttrycka sig och hitta nya 
grupper och sociala sammanhang. 
Läs- och språkfrämjande insatser samt 
läxhjälp i samverkan med skolan och 
frivilligorganisationer ska utvecklas 
och göras väl tillgängliga.
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FRITID OCH IDROTT
Alla kommuninvånare ska ha möjlighet 
att delta i aktiviteter inom fritid och 
idrott på sina villkor. 
Aktiva barn och vuxna som verkar 
inom fritid och idrott stärker samman-
hållningen i samhället och leder till 
ökad folkhälsa och gemenskap. 
Medlemmar i föreningar som bedriver 
fritids- och idrottsaktiviteter lär sig 
föreningskunskap och hur demokrati 
fungerar.
Alla barn och unga ska ha rätt att få 
delta i ett rikt föreningsliv oavsett 
föräldrarnas inkomst. Därför är det 
viktigt att avgifterna är låga, så att inte 
idrottsutövandet blir en klassfråga.  
Det ska inte heller finnas några  
barriärer, alla ska kunna delta oavsett 
kön, könsidentitet, ålder, etnicitet,  
religion, funktionsnedsättning eller 
sexuell läggning.
Vi strävar efter ett föreningsliv utan 
fördomar och diskriminering, där barn 
och unga kan växa och utvecklas i en 
trygg miljö och där idrottsutövandet 
bygger på lust och glädje. Där det är 
roligt att träna, tävla och röra på sig – 
idrott och motion ska få oss att må bra.  
Vi sätter Haninge i rörelse. Vi vill 
utveckla nya alternativ till ökad fysisk 
aktivitet som gagnar dem som också 
står utanför idrottsrörelsen. 
Vi vill i alla delar av kommunen ha 
tillgång till ett varierat utbud av  
aktiviteter som passar alla
Vi vill utveckla och stödja ett  
demokratiskt föreningsliv där aktiva 
och ledare stimuleras till delaktighet 
och inflytande. 
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Socialdemokratisk politik  
mandatperioden 2019 - 2022 - vi vill
• att kulturparken i norra Handen 

ska bevaras och utvecklas
• att det ska finnas tillgång till mö-

teslokaler till en rimlig kostnad i 
alla Haninges kommundelar. När 
nya verksamhetslokaler byggs av 
kommunen ska behovet av möte-
slokaler beaktas.

• att det ska finnas bibliotek i alla 
kommundelar som naturliga nav 
för kulturlivet 

• att samarbetet med bildningsför-
bunden och kulturföreningarna ska 
utvecklas 

• att Haninges intressanta kultur-
miljöer och enskilda kulturobjekt 
behöver skyddas samtidigt som de 
ska vara tillgängliga

• att musik- och kulturskola, liksom 
läs- och språkfrämjande insatser 
ska stödjas 

• att ett kulturhus ska byggas i Jordbro  
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Vi vill ha tillgång till ett bra utbud av 
idrotts- och fritidsanläggningar i alla 
kommundelar för alla kommunens 
innevånare och föreningar. Idrotten 
förenar människor och idrottsfören-
ingarna bidrar därför till ett samhälle 
präglat av mångfald. 
De kommunala förvaltningarna bör 
samverka för att utveckla nya metoder 
så att kommunens innevånare motiveras 
till ett aktivt friluftsliv. Det ska vidare 
finnas ett varierat utbud och motions-
möjligheter i alla delar av kommunen. 
Det är också viktigt att barn och ung-
domar ska kunna idrotta och motio-
nera i sin närmiljö. Kommunen ska 
samverka med föreningslivet kring ar-
betet med demokratiska värden, värde-
grundsfrågor och föreningsdemokrati. 
Vidare ska kommunen stimulera till 
dialog mellan skolan och föreningslivet 
för att möjliggöra god fysisk aktivitet 
inom ramen för skoldagen. 
För att de unga idrottare som vill nå 
sina drömmars mål och satsa på  
tävlingsinriktad idrott ska kunna göra 
det i vår kommun utan att behöva 
flytta, ska vi erbjuda möjligheter att 
kombinera elitidrott och studier.

Socialdemokratisk politik  
mandatperioden 2019 - 2022 - vi vill
• utveckla hälsoparker där alla  

generationer kan mötas för  
fysisk aktivitet ill exempel i  
motorikbanor, Ute-Gym,  
träningsanläggningar  
för äldre samt boulebanor

• stärka möjligheterna till  
spontanidrott i områden  
med svagt föreningsliv

• arbeta förebyggande för att  
motverka tidig utslagning  
bland barn och unga

• aktivt arbeta med värdegrunds- 
frågor inom idrotten

• stödja och utveckla idrottspro-
grammen inom gymnasieskolan 
och ge möjlighet till dubbla  
karriärer för högre studier

• att personer med funktions- 
nedsättning ska kunna idrotta  
och motionera

• att det ska byggas en simhall i  
Västerhaninge

• att en 50-meters bassäng ska  
byggas vid Torvalla

• att Höglundabadet får ökat  
öppethållande på kvällstid och 
ökad tillgänglighet.

• att idrottshallar och idrottsplatser i 
hela kommunen får en genomgång 
och säkerställa att varje anläggning 
har en plan för underhåll.

• att området kring Rudan ska ut-
vecklas till ett ”året runt område” 
för fritidsaktiviteter för alla åldrar 
med närhet till natur och kultur.



TRYGGHET FÖR VÅRA MEDBORGARE 
Ett Sverige som håller ihop.
Människors trygghet och säkerhet är 
avgörande för att samhället ska hålla 
ihop. Tryggheten behöver öka i bo-
stadsområden, på sjukhus, tågstationer, 
på gator och torg. Brottsligheten och 
otryggheten det leder till utgör ett hot 
mot hela det demokratiska samhället 
och ska bekämpas med alla medel.
Vi ska bekämpa brotten, men också 
brottens orsaker. Poliserna behöver bli 
fler och bättre rustade i kampen mot 
brott. Samtidigt behöver det brottsfö-
rebyggande arbetet och civilsamhället 
stärkas. 
Det effektivaste sättet att hindra unga 
människor att välja kriminalitet är att 
erbjuda något som är bättre: en bra 
utbildning, något meningsfullt att göra 
på fritiden, ett första jobb eller möjlig-
het att flytta hemifrån.
Socialdemokraterna genomför nu 
reformer för ett tryggare Sverige som 
sluter klyftorna, stärker välfärden och 
motverkar segregation och kriminali-
tet. 
Pensionärskatten sänks, barnbidraget 
höjs, fler poliser anställs och utbildas, 

rättsväsendet förstärks, satsningar görs 
för kortare vårdköer, investeringar 
görs för snabbare etablering av nyan-
lända på arbetsmarknaden. Det sker 
även satsningar på utsatta skolor. 
Vi vill att den starka ekonomin ska 
komma alla till del och stärka  
sammanhållningen i vårt land. 
Socialdemokratisk politik  
mandatperioden 2019 - 2022 - vi vill
• att kommunen genomför trygg-

hetsåtgärder genom bland annat väl 
upplysta gator och allmänna platser, 
trevliga och inbjudande gemensam-
ma parker, torg och vägar med fina 
blomsterarrangemang

• att kommunen erbjuder sina med-
borgare – särskilt barn och ungdo-
mar – meningsfull fritid. Det kan 
ske genom stöd till föreningslivet, 
bl.a. kultur- och idrottsföreningar

• att arbete, utbildning, social trygg-
het och minskade ekonomiska 
klyftor ska stå i centrum för att 
minska kriminaliteten.

• att kommunens anläggningar för 
kultur och sport ska vara öppna 
under lov och helger 
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SENIORER 
Det är en ny fas i livet som påbörjas när 
man når pensionsåldern. Pensionärer 
är ingen enhetlig grupp. Alla äldre är 
unika, med olika behov och drömmar. 
Det är också stor skillnad på att vara 
65 år och att vara 85 år. Många som nu 
går i pension ”mitt i livet” tar med sig 
en aktiv livsstil och de har också varit 
med om den tekniska utveckling som 
sker i samhället. De är vana vid datorer 
och vill fortsätta kommunicera och till 
exempel via Facebook hålla kontakt 
med vänner. 
De kan också fortsätta att sköta mycket 
annat via datorerna till exempel  
myndighets- och bankkontakter. 
Vi har också många äldre som av olika 
skäl inte kunnat ta del av den tekniska 
utvecklingen, de kommer framöver 
att behöva tillgång till stöd och hjälp 
med detta. De kommer att ha många 
innehållsrika år framför sig. Det har vi 
tagit fasta på. I vår kommun ska alla ha 
möjlighet till ett rikare liv. 
Många äldre i Haninge bor i lägenheter 
som är mindre lämpliga att åldras i. Men 
det är stor brist på lämpliga bostäder att 
flytta till. 
Kommunen ska aktivt verka för att 
det byggs olika former av boenden för 
äldre, bland annat seniorbostäder och 
trygghetsboenden. 
Framför allt vill vi att kommunen på 
olika sätt initierar byggande av lägen-
heter i alla kommundelar, lägenheter 
som passar hushåll av olika storlek och 
med olika ekonomiska förutsättning-
ar – detta skulle gynna både unga och 
gamla. 

Många äldre vill ha en mindre bostad i 
den kommundel man är van att bo och 
har sina vänner men, man vill inte för 
den skull, bo i ett kategoriboende utan 
i ett vanligt bostadsområde med olika 
generationer och familjekonstellationer. 
Vi vill att Träffpunkterna i kommun-
delarna utvecklas. För många äldre 
är det största problemet ensamhet. 
Ensamheten kan komma plötsligt, när 
livskamraten går bort eller när allt färre 
vänner finns kvar att kontakta. Idag 
görs stora insatser av pensionärsor-
ganisationer och andra ideella organi-
sationer för att med olika aktiviteter 
bryta äldres isolering. 
Ideella insatser som underlättar för an-
höriga och som hjälper enskilda äldre 
ska stödjas av kommunen. 
Vi vill att Träffpunkterna i kommun-
delarna utvecklas till knutpunkter 
för anhörig- och väntjänster. De ska 
även vara platser där föreningsliv och 
kommun tillsammans utvecklar de 
verksamheter som äldre i närområdet 
har behov av. 
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Äldreomsorgen blir en av framtidens 
stora utmaningar och därmed också en 
av våra viktigaste politiska frågor. 
Det får aldrig råda någon tvekan om 
att alla har rätt till vård och omsorg 
utifrån behov. Det förutsätter en äldre-
omsorg som vi finansierar tillsammans. 
Vården och omsorgen ska finnas där 
för alla den dag man behöver den. 
God kvalitet, hög tillgänglighet och 
rätt till inflytande ska prägla vården 
och omsorgen i Haninge kommun. 
Den som behöver plats i vård- och 
omsorgsboende ska så långt möjligt få 
sådan plats i den kommundel sökan-
den önskar. 
Därför ska antalet vård- och omsorgs-
boenden öka och finnas i varje kom-
mundel inom några år. 
Hög kvalitet är att få hjälp av utbildad 
och kunnig personal. Personalen ska 
ha rätt kompetens och erfarenhet då 
det är en förutsättning för att erbjuda 
en verksamhet med god kvalitet till 
kommunens medborgare. 
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Det kan handla om att arrangera 
gemensamma måltider, att ordna 
utbildningar i den nya tekniken och 
kurser i matlagning. Där kan kommun 
och frivilligorganisationer tillsammans 
kraftsamla för en utvecklad verksamhet 
som kan hjälpa ännu fler. 
Socialdemokratisk politik  
mandatperioden 2019 - 2022 - vi vill
• att seniorer ska ha tillgång till ett 

rikt kultur- och fritidsliv 
• att seniorbostäder och  

trygghetsboenden ska byggas
• att det på Träffpunkterna finns 

möjlighet till social gemenskap och 
deltagande i olika aktiviteter.

ÄLDREOMSORGEN
Varje år får fler och fler invånare  
möjlighet att uppleva sin hundraårsdag. 
Vi är friskare och vi blir allt äldre. 
Det är en fantastisk utveckling och ett 
kvitto på vårt välstånd och medvetna 
satsningar på en välfärd för alla. 



28

Vård och omsorg ska vid behov  
genomföras i nära samverkan med 
hälso- och sjukvården. 
Ska kommunen vara framgångsrik i sitt 
arbete med att tillgodose rättigheter 
för äldre krävs ett nära samarbete med 
pensionärsorganisationerna.
Pensionärsrådet spelar här en viktig roll 
och där ska dialogen och samarbetet 
utvecklas ytterligare.
Socialdemokratisk politik  
mandatperioden 2019 - 2022 - vi vill
• att äldreomsorgen ska präglas av 

god kvalitet, hög tillgänglighet och 
rätt till medbestämmande 

• att äldreomsorgen ska byggas ut så 
att alla får omsorg när de behöver 
den 

• att äldreomsorg alltid ska ges efter 
behov – inte efter den enskildes 
ekonomiska förutsättningar 

• verka för att den hemsjukvård som 
landstinget svarar för överförs till 
kommunen för att få bättre kvalitet 
och trygghet 

• att måltiderna i äldreomsorgen ska 
vara goda, näringsriktiga, trivsam-
ma och vara en stund av samvaro 

• att omsorgen för äldre ska förbätt-
ras med nya tekniska hjälpmedel. 
Det underlättar även för perso-
nalen, vars arbetsmiljö behöver 
förbättras 

• att samarbetet med pensionärsor-
ganisationerna ska utvecklas

Det ska vara en kommunikativ och 
tydlig ledning, målen ska vara relevanta 
och uppdraget begripligt och tydligt. 
Det ska finnas strategier för rekryte-
ring och lönesättning samt god kom-
petensutveckling. Ny teknik kan också 
underlätta arbetet för personalen med 
hjälpmedel för lyft och tillsyn.
Hög kvalitet är också att äldreomsor-
gen använder den tekniska utveckling-
en till att förbättra de äldres trygghet 
och välbefinnande genom till exempel 
bättre larm men även nya möjligheter 
att ta del av kulturevenemang
Hög kvalitet innebär också att få be-
stämma själv. Frihet att välja är därför 
en viktig del när vi utvecklar omsorgen. 
Det handlar om större inflytande över 
vardagen - rätten att själv få bestämma 
om man vill ha hjälp att städa, gå en 
promenad eller med veckans inköp.
Måltiderna är en viktig del av både 
vården och det sociala livet. Förutom 
att maten ska vara näringsriktig och 
hålla hög kvalitet ska måltiderna präg-
las av trivsel, god stämning och trevlig 
samvaro där även personalen kan delta 
som en del av omsorgen. Det är viktigt 
att äldre personer upplever måltiderna 
som något positivt.
Hög kvalitet och medbestämmande 
skapar trygghet såväl för den som är 
i behov av vård eller omsorg som för 
anhöriga och närstående. 
De anhöriga gör stora insatser i omsor-
gen av våra äldre och deras roll ska upp-
märksammas ytterligare. Stödet till dem 
ska utvecklas bland annat genom att de 
lokala träffpunkterna ska utvecklas till 
att även fungera som kontaktpunkter 
för anhöriga och väntjänsten. 
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FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH 
SOCIALPSYKIATRIN
Personer med funktionsnedsättning 
ska ha möjlighet att leva som andra 
invånare. 
Samhället ska byggas med insikten om 
att ingen människa är mindre värd än 
någon annan, att de grundläggande 
behoven är desamma och att varje 
individ ska respekteras och ses som en 
tillgång för samhället. Alla ska ha sam-
ma rättigheter och skyldigheter oavsett 
om man har en funktionsnedsättning 
eller inte. Det är utgångspunkten för 
vår politik. 
Personer med funktionsnedsättning 
ska ha inflytande över det stöd och 
den service som de är beroende av. 
Det ger självbestämmande, full delak-
tighet och jämlikhet i levnadsvillkor. 
Den som har en funktionsnedsättning 
som innebär att man behöver omsorg 
av personal dygnet runt ska garanteras 
detta. Därför ska nya gruppboenden 
byggas i den takt som behov uppstår. 
De allra flesta med funktionsnedsätt-
ning vill och kan dock bo i eget boen-
de med olika former av stöd. Det är 
positivt och något som omsorgen ska 
ta fasta på. Boendestödjare ska finnas 
för alla som behöver. 
Rätten till stimulerande och utvecklan-
de verksamhet på dagarna är oerhört 
viktigt. Sysselsättningsinsatser och dag-
verksamhet av olika slag ska fortsätta 
utvecklas. 
För att personer med funktionsned-
sättning ska ha möjlighet att delta i 
samhällslivet fullt ut måste hindren i 
den offentliga miljön minimeras. Tak-
ten med att ta bort hinder måste öka. 

Ska kommunen vara framgångsrik i sitt 
arbete med att tillgodose rättigheter 
för dem med funktionsnedsättning 
krävs ett nära samarbete med funk-
tionshinderrörelsen. Dialogen och 
samarbetet ska utvecklas ytterligare. 
Det krävs nära samverkan med lands-
tinget för att stöd till personer med 
funktionsnedsättning ska fungera väl. 
Socialdemokratisk politik  
mandatperioden 2019 - 2022 - vi vill
• att alla människor ska ha samma 

rätt och möjlighet att delta i sam-
hället oavsett funktionsnedsättning

• att omsorgstagarna ska ha stort 
inflytande över den service de är 
beroende av 

• att nya gruppboenden ska byggas  
i den takt som behov uppstår 

• att eget boende för omsorgstagare 
ska utvecklas och boendestödjare 
ska finnas 

• att sysselsättningsinsatser och dag-
verksamhet ska fortsätta utvecklas 

• att tillgängligheten ska förbättras 
genom att enkelt avhjälpta hinder 
tas bort snabbare 

• att samarbetet med organisationer 
för personer med funktionsned-
sättning ska utvecklas

FOTO:  Lars Wasberg
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STÖD I SVÅRA SITUATIONER
Antal personer med psykisk ohälsa 
ökar kraftigt. Det gäller även barn. 
Det är viktigt att förebygga psykisk 
ohälsa liksom att upptäcka och stävja 
den i ett tidigt skede. För barn, unga 
och familjer i behov av stöd är det 
av yttersta vikt att samverkan inom 
kommunen och med övriga instan-
ser fungerar. Överenskommelser om 
ansvarsfördelning som rör arbetet med 
psykisk hälsa för barn, unga och unga 
vuxna måste därför finnas. 
Arbete, utbildning och bra boende är 
de allra viktigaste faktorerna för att 
möjliggöra ett gott liv för alla. 
Hur bra välfärdspolitiken än är så 
kommer det att hända att människor 
hamnar i ekonomiska och sociala 
svårigheter. 
Ska alla, även den mest utsatta, ha 
förutsättningar att komma vidare till 
arbete och egen försörjning så måste 
samhället också ha specifika och indi-
viduella stöd, och ett finmaskigt socialt 
skyddsnät. 

Varje individ som är i behov av  
försörjningsstöd ska i samverkan med 
socialtjänsten ha en individuell plan där 
det framgår vilket stöd som behövs för 
att han eller hon så snabbt som möjligt 
återigen ska kunna försörja sig själv. 
Med en stark och tydlig inriktning mot 
arbete ska behovet av försörjningsstöd 
minska. 
Alla former av fysiskt, psykiskt och 
sexuellt våld och hot om våld måste 
motverkas. De som har utsatts för 
våld och sexuella övergrepp måste få 
stöd och hjälp. Haninge kommun ska 
fortsätta stärka sitt arbete som rör våld 
i nära relationer. 
Barn och unga som växer upp under 
svåra villkor måste få det stöd och den 
hjälp som de behöver. De skall bemötas 
med respekt och av vuxna som förstår 
och tar dem på allvar. 
Kommunens arbete med stödjande och 
förebyggande verksamheter skall ha ett 
tydligt barnrättsperspektiv som utgår 
från Barnkonventionen. För att upp-
täcka barn som far illa, eller riskerar att 
göra det, måste en väl utvecklad sam-
verkan finnas mellan dem som lättast 
når barnen. 
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Ett effektivt drogförebyggande  
arbete kräver både ett aktivt arbete 
med information och åtgärder för 
att begränsa tillgängligheten. Här är 
samverkan med polisen viktig. Sociala 
och medicinska utredningar ska i före-
kommande fall göras i samverkan med 
landsting och kriminalvård liksom  
planering och genomförande av vård 
och behandling. 
Varje person med problem på grund 
av missbruk eller beroende ska ha 
en individuell plan, som upprättas 
och följs upp tillsammans med de 
vårdgivare som personen har kontakt 
med. Planen ska innehålla vilket stöd 
personen behöver i form av vård och 
behandling, socialt nätverk, boende 
och sysselsättning. 
Haninge kommun ska ha ett konkret 
program för hemlösa och erbjuda  
individuellt stöd och boende. Alla 
hemlösa behöver få ett personligt  
ombud som stöd i kontakter med  
socialtjänst, sjukvård, myndigheter  
och hyresvärdar. 
Vi ska arbeta för att förebygga vräk-
ning, särskild hänsyn ska tas när barn 
är inblandade.  
Det förebyggande arbetet måste 
förstärkas och stöd ges tidigt för att 
undvika att våld uppkommer.  
Särskild uppmärksamhet skall gälla vid 
hedersvåld och våld i nära relationer. 
Brottsofferjouren, Kvinnojouren och 
Manscentrum skall garanteras en trygg 
och långsiktig finansiering.
Det krävs även en nära samverkan 
med landstinget för att stöd i svåra 
situationer ska fungera väl. 

Vid sociala problem och missbruk 
krävs även samverkan med polis och 
kriminalvård. Sociala och medicinska 
utredningar ska göras i samverkan  
liksom planering och genomförande  
av vård och behandling. 
Socialdemokratisk politik  
mandatperioden 2019 - 2022 - vi vill
• arbeta för att tidigt upptäcka barn 

som far illa och ge det stöd som 
behövs 

• ge utbildning för anställda inom 
förskola, skola, fritidsgårdar och 
socialtjänst i att tidigt upptäcka 
barn som far illa 

• ge stöd till frivilligorganisationer  
som gör samhällsnytta för 
människor i utsatta situationer ska 
utvecklas 

• att personer i hemlöshet ska erbju-
das individuellt stöd och boende 

• att familjehemmen ska hålla en 
god kvalitet. Certifiering och  
särskild utbildning av handledare 
ska införas. 

• införa en arbetslinje för snabbare 
egenförsörjning som en viktig del 
av insatserna

• att överenskommelser om ansvars-
fördelning som rör samverkan 
mellan olika instanser ska finnas

• erbjuda föräldraskapsstöd 
• att en beslutad överenskommelse 

och ansvarsfördelning för arbetet 
med psykisk hälsa för barn, unga 
och unga vuxna ska tas fram

• att ett systematiserat och samman-
hållet preventionsarbete ska bedri-
vas för att främja barn och ungas 
hälsa och välmående
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KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE
Vi vill att Haninge kommun ska vara 
en attraktiv arbetsgivare. Kommunens 
anställda är den viktigaste resursen för 
att kunna ge verksamhet av bra kvalitet. 
Vi vill driva en aktiv politik för en god 
arbetsmiljö och en organisation som 
präglas av jämställdhet och mångfald.
Vi ska utveckla och ge förutsättningar 
för ett gott ledarskap. 
En viktig komponent i en bra personal-
politik är delaktighet och samverkan så 
att varje medarbetare upplever sig sedd, 
hörd, respekterad och delaktig. Det 
ökar inte bara trivseln för de anställda 
utan också effektiviteten i verksamheten 
samtidigt som kvaliteten för våra invå-
nare kan förbättras. 
För oss är det en självklarhet att  
kommunen som arbetsgivare ska ha  

ett gott samarbete med de fackliga 
organisationerna. 
Vid upphandling av tjänster ska  
kommunen kräva att entreprenören 
har kollektivavtal och att det finns 
arbetsmiljöplaner. Detta ska gälla för 
samtliga i entreprenörskedjan. 
Haninge kommun ska vara en arbets-
plats där alla får ta plats. Kommunens 
lönepolitik skall vara klar och tydlig och 
bidra till måluppfyllelse och resultat. 
Lönebildningen ska vara jämställd. 
Haninge kommun ska som arbetsgivare 
kunna erbjuda heltid till alla anställda 
som vill ha det. Heltid ska ses som en 
rättighet – deltid som en möjlighet.  
Anställningen som kommunen erbjuder 
ska i grunden omfatta sammanhållen 
arbetstid. Även en god personal- 
hälsovård och möjlighet till friskvård är 
viktiga delar i ett gott arbetsgivarskap.
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Socialdemokratisk politik  
mandatperioden 2019 - 2022 - vi vill
• att särskilda insatser för att  

utveckla det goda ledarskapet ska 
göras

• att chefer ska inte ha fler medarbe-
tare än att god arbetsledning kan 
ges

• att kompetens- och ledarskapsut-
veckling ska stå i centrum för att 
klara rekryteringar 

• att det ska finnas goda möjligheter 
att ta nya arbetsuppgifter inom 
organisationen 

• att kommunen ska ha jämställda 
löner mellan kvinnor och män 

• att när det gäller mångfald bör 
kommunens personal bli mer 
representativ för befolkningens 
bakgrund

• att lönesättningen ska vara så 
utformad att den kan användas för 
att nå måluppfyllelse och resultat 

• att i kommunen ska heltid vara en 
rättighet och deltid en möjlighet 

• att genom satsning på god  
personalhälsovård och friskvård 
ska anställdas trivsel och utveckling 
främjas

• att kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare med bra arbetsmiljö

• att det i upphandlad verksamhet  
ska finnas kollektivavtal och  
arbetsmiljöplaner i hela  
entreprenörskedjan 
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DEMOKRATI, INTEGRATION OCH  
MEDBORGARDIALOG 
För att Haninge kommun ska vara 
en bra kommun att leva i behövs en 
levande demokrati. När alla vuxna 
har rätt att i allmänna val välja repre-
sentanter till kommunens beslutande 
organ är det ett direkt uttryck för 
folkviljan. 
För oss innebär demokrati mer än att 
gå och rösta vart fjärde år. Det handlar 
också om möjligheten att även mellan 
valen kunna diskutera och påverka 
kommunens utveckling. 
För att lyckas med det måste informa-
tionen från kommunen vara lättillgäng-
lig och tydlig. Kommunens invånare 
ska lätt kunna nå de förtroendevalda 
som måste finnas i människors  
vardag. Vi vill fortsätta arbetet med en 
fördjupad medborgardialog och ökad 
delaktighet. Kommunens ledning ska 
präglas av öppenhet och lyhördhet. 
Dialogen med kommuninvånarna ska 
prioriteras. 
Haninge kommun ska vara en  
kommun som prioriterar arbetet med 
barnkonventionen. Vi måste hela tiden 
arbeta med att ge barn och unga  
möjlighet till delaktighet och inflytande. 
Vi vill utveckla ett ungdomsforum  
som kan bli en viktig samtals- och  
samarbetspartner för såväl de  
kommunala verksamheterna som för 
förtroendevalda. 
Idag har ungefär en tredjedel av 
Haninge kommuns invånare utländsk 
bakgrund. Vår mångfald är en enorm 
resurs. Olika bakgrunder och erfaren-
heter berikar kommunen. 

Den rikedom av språk, kultur och 
erfarenheter som finns i vår kommun 
måste tas tillvara. Utvecklingen blir 
starkare om alla är med och bidrar till 
den. 
Haninge är finskt förvaltningsområde 
och vi låter det framgångsrika arbetet 
tjäna som inspiration för fortsatt arbete 
med fårgor som rör de nationella  
minoriteterna. 
För oss innebär mångfald att respektera 
och bejaka olikheter. Fördomar verkar 
i vardagen och begränsar människors 
kreativitet och förmåga att utveckla sig 
själva och sitt samhälle. 
Vi har inte råd, varken mänskligt eller 
ekonomiskt att ha stora grupper som 
upplever sig vara utanför samhället. 
Diskriminering och intolerans kväver 
utvecklingen och måste bekämpas. 
Haninge kommun skall präglas av allas 
lika värde. 
Socialdemokratisk politik  
mandatperioden 2019 - 2022 - vi vill
• att information från kommunen 

ska vara tydlig och lättillgänglig 
• att Haninge ska vara en kommun 

som följer barnkonventionen 
• ta tillvara den rika mångfalden som 

finns i kommunen 
• arbeta aktivt mot alla former av 

fördomar och diskriminering 
• att arbetet för ökad integration, 

som är en ömsesidig process, ska 
utvecklas och ge resultat

• att det demokratiska föreningslivet 
ska kunna utvecklas, för det krävs 
god tillgång till samlingslokaler

• ta fram ett minoritetspolitiskt 
program  
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EN ÖSTERSJÖKOMMUN
Haninge är ett Sverige i miniatyr. Här 
finns fornlämningar från istid och 
stenålder, många sekler av gamla kul-
turbygder, jordbruksmark, stora skogar 
och skärgård, moderna och mångkul-
turella bostadsområden och företag. 
Vi har en mångfacetterad befolkning 
från olika delar av Sverige och världen, 
och som genom sina olika erfarenheter 
rymmer en stor utvecklingspotential. 
Det är en rikedom som är värd att 
förvalta väl! 
Haninge har genom sitt geografiska 
läge en stor potential som inte nyttjas 
till fullo. 
Haninges läge i Stockholmsregionen och 
i förhållande till grannländerna runt  
Östersjön, ger stora möjligheter till  
utveckling genom ett utvidgat samar-
bete med andra östersjöländer kring 
skärgårdsfrågor, havsmiljö och besök-
snäring samt de forskningsfrågor som 
hör samman med dessa områden.  
Det är viktigt att avsätta resurser för ett 
utvidgat Östersjösamarbete bland annat 
med Åbolandsregionen och Polen. 

EN VIKTIG KOMMUN I  
STOCKHOLMSREGIONEN
Det regionala samarbetet måste ges 
hög prioritet och medel för samverkan 
på Södertörn måste avsättas. Följande 
områden prioriterar vi i det regionala 
arbetet:
• En arbetslinje som både ställer 

krav och ger möjligheter. Alla som 
kan jobba ska kunna göra det.  
Vi ska erbjuda praktik, arbete och 
utbildning som leder till jobb.  
Haninge behöver högskole- 
utbildning. 

• En kunskapsskola med mindre 
klasser går före skattesänkningar. 
Fler nya lärare och pedagoger ska 
anställas i Haninges skolor.

• En ny politik för vården – ordning 
och reda i vård och omsorg går 
före nya privatiseringar. Låt läkare 
och vårdpersonal lägga mer tid på 
patienter.

• En bostadspolitik med inriktning 
att vi bygger små bostäder för 
unga och studenter. Unga måste 
kunna flytta hemifrån och komma 
ut på arbetsmarknaden. Dessutom 
måste det äldre bostadsbeståndet 
anpassas för de med funktionsned-
sättning.

• En bostadspolitik med inriktning 
att vi bygger hyresrätter av olika 
storlek för olika typer av hushåll. 
Även det äldre bostadsbeståndet 
bör i möjligaste mån anpassas så 
att det blir tillgängligt för personer 
med begränsad rörlighet. 

HANINGE – VÅR HEMBYGD

FOTO:  Lars Wasberg
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EN KOMMUN MED UNG BEFOLKNING
Haninge är en av få kommuner i länet 
som är självförsörjande med morgon-
dagens arbetskraft. 
Vi har så många unga att vi klarar vår 
egen service men också ger ett tillskott 
till det behov av arbetskraft som finns 
i övriga länet. 
Vi är således en kommun som måste 
lägga stora resurser på att barn och 
ungdomar får bra uppväxt och bra 
utbildning. 

EN KOMMUN MED EN VÄXANDE 
ANDEL ÄLDRE
Våra äldre, de som byggt upp det  
moderna Haninge, är en växande 
grupp. 
Genom samvetsgrann granskning  
och högt ställda krav skall service och 
stöd garantera god kvalité i insatserna, 
vare sig de utförs i det egna boendet, 
öppen verksamhet eller särskilt boende, 
av kommunen eller privata företag. 
Våra äldre skall leva i trygghet,  
omtanke och gemenskap.

EN SKÄRGÅRDSKOMMUN
Haninge är en naturskönt belägen 
skärgårdskommun på Södertörn. 
I skärgården lever befolkningen  
många gånger under särskilda villkor 
och förutsättningar som noga måste 
beaktas. 
Det finns speciella behov som måste 
tillgodoses t.ex. när det gäller hamnar, 
båttrafik och skolor på öarna. 
Genom särskilda insatser ges  
möjligheter att utveckla näringarna  
i skärgården. 

REGIONAL STADSKÄRNA
Satsningar på Haninge att bli en  
regional stadskärna och att få Haninges 
företag att växa och utvecklas är de mest 
prioriterade uppgifterna. 
Det är nödvändigt att lyckas med detta 
för att Haninge ska vara en attraktiv 
kommun. Vi bör ytterligare höja ambi-
tionerna för den regionala stadskärnan 
när det gäller arbetet med att attrahera 
nya företag och nya jobb till kommunen. 
Förutom att utveckla Haninge till en 
regional stadskärna är det viktigt att  
alla kommundelscentra blir mer  
attraktiva, levande och trygga. Vi stöder 
den utveckling som nu sker utefter vår 
pendeltågslinje, liksom utvecklingen i 
Brandbergen.  
Strategiska insatser för kommunen 
är att fortsätta arbetet med ett utökat 
arbetsplatsområde i Albyberg, bättre 
kommunikationer på Södertörn, inte 
minst den nya tvärförbindelsen till 
E4:an (Södertörnsleden), Spårväg syds 
förlängning till Haninge samt dubbel-
spår till Nynäshamn.

FOTO:  Lars Wasberg
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UTVECKLA IDÉER OCH  
FÖRNYELSEFÖRMÅGA
Genom att satsa på kultur- och konst-
verksamhet vill vi ge ökade möjligheter 
till människors utveckling och upple-
velser. Bibliotek är det naturliga centret 
för utveckling av konst, kultur och 
kunskap. 
Vi vill, genom samverkan och ut-
veckling av skol- och folkbibliotekens 
verksamheter, ge alla Haninges tätorter 
tillgång till kulturutbudet i kommunen. 
Musikskolan och på sikt en Kultur-
skola skall ge barnen och ungdomarna 
i Haninge ökade möjligheter att hitta 
sina vägar ut i vuxen- och arbetslivet.
Vi vill genom samarbete med närings-
livet och dess organisationer stimulera 
och underlätta nyföretagande, upp-
muntra och stötta innovationer och 
entreprenörskap samt utveckla sam-
verkan inom ramen för EU-projekt.

Haninge tar ett stort regionalt ansvar 
när det gäller bostäder. 
En förutsättning för en allsidig utveck-
ling av kommunen är förekomsten av 
högre utbildning. Vi vill arbeta för att 
Haninge åter skall få högskoleutbild-
ningar. 
En strategigrupp tillsätts av företrädare 
för gymnasieskolan, kommunledning 
och företagare för att inventera de  
områden där Haninge har unika möjlig-
heter till högskoleutveckling, områden 
där kommunen avsätter stora resurser 
och där det skulle finnas en win–win 
situation för de olika aktörerna. 
Det kan handla om östersjöfrågor, 
logistik, spetsutveckling i anslutning 
till Berga, nya former för byggande av 
närsamhällen. Vi bör i detta knyta  
kontakter med högskolor på andra 
sidan om Östersjön och också i de  
länder varifrån vi har många flyktingar.

FOTO:  Lars Wasberg
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