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Vi älskar Hammarby-Skarpnäck! Vänsterpartiet arbetar för att Stockholm 
ska vara världens bästa stad, en stad som alla känner är deras oavsett 
inkomst, kön, ålder, ursprung, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 
Vårt område präglas av social rikedom och mångfald och så ska det förbli. 
Vänsterpartiet arbetar för att solidariteten ska bli allt starkare och att rasis-
men ska försvinna härifrån för gott. För att uppnå detta bygger vi vår lokala 
politik på feministisk och socialistisk politik. Vi vill ha levande förorter som 
ska vara spännande att växa upp, åldras, bo och arbeta i. 
 

Välfärd utifrån behov – inte 
för att ge ägarna vinster
 

Vi bygger en gemensam välfärd som bygger på solidaritet och rättvisa. 
Idag bedrivs nästan all vård och omsorg i stadsdelen i privat regi. Vi vill 
ta tillbaka den i offentlig regi så att välfärden kan ges utifrån behov och 
inte för att skapa vinster åt ägarna. 
En stad som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är i grunden 
starkare än en stad där marknadens girighet får råda.

Äldreomsorg efter behov 
Äldre har rätt till boende, dagverksamhet och hemtjänst efter behov. 
Det är därför vi säger bort med Carema (Vardaga) från Hemmet för 
gamla i Enskededalen. Vi vill införa sex timmars hemtjänst utan bi-
ståndsbedömning. För att göra vården bättre ska brukares och an-
ställdas inflytande öka. Det ska finnas hemtjänst, gruppbostäder och 
personlig assistans i kommunal regi i varje stadsdel.

Schyssta arbetsförhållanden 
Det är välfärdens personal som gör den bra och de behöver fler kol-
legor och schyssta arbetsförhållanden. Vi vill ha bort otrygga anställ-
ningar och delade turer och istället satsa på höjda lägstalöner inom 
välfärdens kvinnodominerade yrken. Inom arbetstiden ska det ges 
utrymme för friskvård.

Förskola för alla 
Förskolan är viktig för barnens utveckling, den lägger grunden för det 
livslånga lärandet. Vi behöver fler förskollärare, men för att kunna 
rekrytera fler förskollärare behöver vi erbjuda möjlighet till pedagogisk 
utvecklingstid. Vi vill ge möjlighet för fler barnskötare att utbilda sig till 
förskollärare. Genusperspektivet ska integreras i verksamheten, det 

Diskutera gärna med oss på Twitter! twitter.com/vhammarbyskarpn



medvetna arbetet för att motverka traditionella könsmönster och köns-
roller måste intensifieras genom att anställa genuspedagoger. Under 
de borgerligas ledning har barngrupperna i vår stadsdel varit bland de 
största i Stockholm. Skarpnäcks förskolor är redan överfulla, och enligt 
prognosen fortsätter ökningen av barn i förskoleåldern. Vi vill arbeta 
för att det på sikt ska vara 12 barn i småbarns-
grupperna och 16 barn bland de äldre. Det är 
viktigt att hålla en bra byggtakt för nya försko-
lor, inga barn ska behöva gå i baracker. Det 
är också viktigt med en bra och spännande 
utemiljö. Det ska finnas en nattöppen förskola i 
stadsdelen så att alla föräldrar kan arbeta.

Likvärdig skola 
Skolan ska vara likvärdig för alla. Idag har det 
fria skolvalet en segregerande effekt där det blir allt större skillnader 
i resultat beroende på bakgrund och föräldrarnas utbildning. Vi vill 
garantera en likvärdig skola för alla barn, oavsett var man bor. Det ska 
finnas lärarledd läxhjälp för alla i skolan.

Vi vill öppna en lokal ungdomsmottagning igen som komplement till 
den vid Gullmarsplan.

En hållbar stadsdel 
 

Framtidens Stockholm kan vara grönt och rättvist. Våra bostäder kan 
vara trivsamma och energisnåla. Våra transporter kan ske bekvämt, 
billigt och utan att förorena. Maten vi ställer på bordet och sakerna vi 
omger oss med kan vara hållbara och utan hälsofarliga tillsatser. Vi 
kan ha kortare arbetstid och en rikare fritid. Vår energi kan komma från 
förnybara källor. Allt detta är möjligt.

En grön stadsdel 
Vi vill värna våra naturreservat och satsa på underhåll av dem. Våra 
grönområden ska bevaras för rekreation och för att bevara den bio-
logiska mångfalden. Därför vill vi varken ha bostäder eller en bilväg 
mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Vi vill även bevara Nytorps gärde 
och Hammarbyskogen. 

Vi vill ge möjlighet till odlingslotter i våra bostadsområden och behålla 

”Det ska 
finnas en 
nattöppen 
förskola i 
stadsdelen.”

Välkommen att besöka vårt valcenter på Lillåvägen 61 i Bagarmossen



och utveckla de koloniträdgårdsområden vi har i stadsdelen. 

Bil-oberoende stadsdel 
Det ska vara lätt och billigt att åka kollektivt. Vi vill underlätta tvärför-
bindelser i ytterstaden och utveckla kollektivtrafiken mellan Skarpnäck 
och Skärholmen. Vi vill öppna kompletterande tunnelbaneuppgångar 
i Skarpnäck, Kärrtorp och i Björkhagen. Skarpnäck är en cyklande 
stadsdel och därför vill vi satsa på cykel- och gångvägar, samt införa de 
lånecyklar som finns i innerstaden även i vår stadsdel. 

Rödgrön välfärd 
Vi ökar den offentliga konsumtionen – det är 
klimatsmart, jämlikt och jämställt. Det är hållbart 
för klimatet att satsa på välfärd och investeringar 
i nya bostäder och infrastruktur istället för privat 
konsumtion.
Vi vill öka andelen ekologisk mat i de offentligt 
drivna verksamheterna. Det ska alltid finnas ett 
vegetariskt alternativ och för klimatets skull ska 
det även vara vegetarisk huvudrätt minst en gång 
i veckan.

Stadsmiljö 
Snöröjningen av lokalgator och parkerna ska skötas i kommunal regi, 
de senaste vintrarna har varit katastrofala och våra parker måste om-
händertas bättre. Snöröjning ska planeras ur ett jämställt perspektiv, så 
att t ex gångbanor röjs före bilvägar.

Hem för alla 

En bostad är en rättighet. Vi vill att alla ska ha en trygg plats att komma 
hem till, ett boende man har råd med och en nyproduktion med hållbar-
het i centrum. För att uppnå detta satsar vi i Stockholm på att bygga 
mer, bygga billigare och bygga bättre. 

Hem för alla 
Vårt mål är att det ska vara enkelt att få ett förstahandskontrakt. Vi vill 
ha hyror som vi har råd med. Vi vet att Stockholm måste växa och där-
för vill vi bygga fler hyresrätter med rimliga hyror i Stockholmsområdet. 

Följ våra aktiviteter på facebook.com/vhammarbyskarpnack
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Hyresstopp i allmännyttan 
Den borgerliga alliansen har plockat ut miljarder ur allmännyttan. Vi 
vill istället se ett hyresstopp, och en renovering av bostadsbeståndet. 
Kostnaden för att inte höja hyrorna under två år är mycket liten, det 
handlar om drygt 4 % procent av de belopp som överförts från bostads-
bolagen de två senaste åren. Det finns med andra ord pengar både för 
att frysa hyrorna samt att renovera och energieffektivisera utan att sälja 
ut allmännyttan.

Klimatsmart byggande 
Vi vill bygga flerfamiljshus nära befintliga kommunikationer, det kan ske 
genom passivhus, plushus eller andra klimatsmarta hus exempel vis 
i trä. Genom att minska antalet parkeringsplatser som måste byggas 
per lägenhet minskar inte bara sluthyran för hyresgästen utan även 
bilberoendet. 

Det finns bra platser att bygga nytt på. I vårt område föreslår vi exem-
pelvis att man ska bygga i Skarpa By och på Bergholmskolans tomt, 
istället för på Nytorps gärde, i Bagisskogen och i Hammarbyskogen. 
Vänsterpartiet vill inte bygga i grönområden utan istället använda redan 
exploaterad mark.

En meningsfull fritid 

En meningsfull fritid är nyckeln till demokrati, glädje, god hälsa och 
samhörighet. Vi i Vänsterpartiet vill se ett samhälle som håller ihop och 
där kultur, idrott och utemiljö är högt prioriterade områden. Vi vill att alla 
barn ska ha tillgång till kultur och idrott på lika villkor. 

Kultur för alla 
Kultur för alla innebär bland annat att ge möjligheter för fler barn och 
ungdomar att ta del av kulturskolan genom att sänka avgifterna, öka 
antalet platser och införa fri instrumenthyra.  I vårt område har vi ett 
rikt kulturliv, som skapats av etablerade utövare, föreningar samt den 
fria kulturen. Detta är något vi vill både stötta och utveckla genom att 
anställa en kultursekreterare.

Idrott och fritid för alla 
Hela stadens idrotts- och fritidsliv ska leva och därför vill vi bygga en 
sim- och idrottshall i Skarpnäck och rusta upp de badplatser, parklekar 
och grönområden som finns i vårt område. Idrotten ska vara jämställd,  
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pojkar och flickor ska ha samma goda möjligheter att utöva den idrott 
de är intresserade av. 

Rättvis och demokratisk fritid 
Antalet kolloplatser ska öka och för att ge fler möjlighet att åka ska 
avgifterna sänkas. Vi vill att det ska finnas tillgängliga, trygga och 
jämställda ungdomsgårdar för ungdomar i alla delområden, även i 
Kärrtorp. 

Öppna förskolor och parklekar är viktiga mötesplatser och ska ha 
generösa öppettider. Vi vill ha fler öppna förskolor i Skarpnäck, det 
räcker inte med en enda. Parklekarna behöver utvecklas vidare efter år 
av nedmontering. Det är viktigt att vi satsar på verksamheter som är in-
tressanta för både flickor och pojkar, och är tillgängliga för alla och där 
barn och unga får en möjlighet att vara med och forma verksamheten.

Läs mer om vår lokala politik på hammarby-skarpnack.vansterpartiet.se



Kontakt 
 
Vill du fråga något om vår politik i stadsdelen?  
Hör gärna av dig till någon av oss! 
 

Tina Kratz    tina.kratz@tele2.se
Ledamot i Skarpnäcks  
stadsdelsnämnd,   
kandiderar till Stockholms stads  
kommunfullmäktige 
 
Marie Näslund    marie_naeslund@hotmail.com 
Ersättare i Skarpnäcks  
stadsdelsnämnd 

Alexandra Mattsson   alexandra_mattsson1@hotmail.com 
Ledamot i Skarpnäcks stadsdelsnämnd  
till 2014, kandiderar till Stockholms  
stads kommunfullmäktige
 

Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck
Lillåvägen 61
128 45 Bagarmossen 

hammarby-skarpnack@vansterpartiet.se
facebook.com/vhammarbyskarpnack
twitter.com/vhammarbyskarpn


