
 
 

Nu behöver vi ditt stöd att förändra.
Rösta på Vänsterpartiet 9 september

Program för Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck 2018-2022

Ett Hammarby-Skarpnäck 
för alla – inte bara för de rikaste.



Ett grönt och rättvist Hammarby-Skarpnäck 

Framtidens Hammarby-Skarpnäck ska vara rättvist och grönt. För oss i Vänsterpartiet är en bra närmiljö en  
rättighet oavsett storleken på plånboken. Därför vill vi att vår stadsdel blir hållbar och välkomnande. Vi vill 
bygga varsamt, trivsamt och energisnålt. Det ska vara lätt, tryggt och billigt att flytta på sig kollektivt, till fots och 
med cykel. Vår energi- och resursanvändning ska bli hållbar. Vi ska värna om och restaurera våra grönområden 
så att de blir tillgängliga för motion, lek och avslappning och samtidigt främjar biologisk mångfald. I vår vision 
ska vi jobba mindre så att flera får en möjlighet till arbete och för att orka mer och hinna med livet utanför jobbet. 
Detta är fullt möjligt.  

Klimatförändringen är ett hot för vår, våra barns och hela planetens framtid. Den väntar inte, och därför måste vi 
agera nu. Marknaden kan inte lösa klimatfrågan, men det kan en rödgrön politik. Vi vill ställa om vår stadsdel så 
att den på sikt blir klimatneutral samtidigt som den förblir en bra plats att leva på. Vi ser att klimatomställningen 
måste vara rättvis. Därför är minskning av ekonomiska och sociala klyftor en självklar del av klimatarbetet.   

Det bästa vi gjort under mandatperioden:
 Utfasning av kolförbränning i Värtaverket är beslutad vilket innebär att våra bostäder kommer 

värmas upp på ett hållbart sätt. 
 Unga får gratis SL-kort i sommar. 
 Ökat andelen ekologisk mat och minskat farliga kemikalier i stadsdelens förskolor. 
 Ökat antalet stadsodlingar.  

Det här vill vi göra efter valet:

1. Minska utsläpp från biltrafik och öka cykling och kollektivtrafik 
• Installera fler laddstolpar för elbilar i Kärrtorp, Björkhagen, Bagarmossen, Skarpnäck och Hammarbyhöjden. 
• Genomföra Stockholms stads cykelplan och satsa på god tillgänglighet och parkeringsmöjligheter för cyklar 

med separata filer för gående och cykling och bilar och gemensamma övergångsstråk för cyklar och gående 
med samma regler. 

• Bättre bussförbindelser till områden som har långt till T-bana. 
• Bättre tvärförbindelser till andra T-banelinjer i Söderort. 
• Nej till ny bilväg för genomfartstrafik vid exploatering i Hammarbyskogen. 

2. Minska fossilenergin i husen 
• Inga nybyggda hus ska behöva extern energitillförsel för uppvärmning. 
• Starta ett kommunalt solelsbolag för att skynda på omställningen till förnybar energi.
• Installera solceller på kommunalt och stadsdelsägda fastigheter. 

3. Stärka och knyta ihop grönområden, rena sjöar och klimatanpassa 
• Inga nya byggnationer i stadens nätverk av ekologiskt betydelsefulla grönområden.  
• Restaurera Ältasjön, Söderbysjön och Dammtorpssjön från övergödning (i samverkan med Nacka kommun). 
• Förbättra rening från stadsdelens koloniområden så att sjön Flaten skonas.
• Anlägg en Ekodukt över Tyresövägen, mellan Skarpnäck och Flaten, för djur och människor.
• Återskapa det naturliga flödet av vatten genom en bäck från Nackareservatet via Nytorps Gärde till Lilla 

Sickla Å, med en damm på Nytorps Gärde.
• Öka anslagen till skötsel av stadens natur för att på så sätt öka förutsättningar för hög biologisk mångfald och 

tillgänglig natur.
• Återta park- och markskötsel i egen regi. 

4. Återvinning, återbruk, sophantering
• Stödja återbrukscentrum och främja kollektiva möjligheter till delande, återbruk och reparationer. 
• Se till att fastighetsägare i stadsdelen erbjuder sortering av biologiskt avfall.   



5. Ekologisk mat och mer stadsodlingar
• Maten inom stadsdelens förskolor, äldreboenden och annan kommunal verksamhet ska i huvudsak vara  

ekologisk och ökad andel vegetariskt. 
• Uppmuntra långsiktig och hållbar stadsodling, gärna i kombination med sociala projekt för unga och  

nyanlända.  

6. Stärk medborgarnas närhet och kunskaper om natur, miljö och klimat
• Verka för att Lilla Sickla gård blir friluftsgård och Eko-center öppet för allmänheten.
• Fler skolbarn får möjligheter att lära känna naturen runt Flatenområdet genom Miljöverkstan Skarpnäck. 
• En folkbildningskampanj för att enskilda hushåll ska få kunskaper kring vad kommunen/stadsdelen erbjuder 

och hur de själva kan göra för att förbättra miljö och klimat.

Ett antirasistiskt Hammarby-Skarpnäck

Ett samhälle fritt från rasism borde vara självklart. Vi ser att rasismen finns på alla nivåer i samhället. Det kan 
handla om strukturell diskriminering, ett rasistiskt och fördomsfullt bemötande från till exempel skolan, arbets-
förmedlingen eller sjukvården. Kampen mot rasism är också en kamp mot uttalat rasistiska grupper och partier, 
mot rasistiska tendenser i etablerade partiers politik, mot ökande klasskillnader och för en generell välfärdspolitik 
som omfattar alla kvinnor och män – invandrade som infödda. Vänsterpartiet värnar även om asylrätten, vilket 
inkluderar rätten till permanent uppehållstillstånd och rätten till familjeåterförening.

Vi verkar för en positiv och konstruktiv integration. Vi arbetar för ett integrerat samhälle, där människors olika 
ursprung ses som en tillgång och där alla behandlas jämlikt och får samma möjlighet att forma sina liv. Vänster-
partiet har varit drivande i det antirasistiska arbetet i stadsdelen, bland annat har vi fått igenom ett program för 
nolltolerans mot nazism och vi uppmärksammar och synliggör av olika kulturers och de nationella minoriteternas 
högtider i stadsdelen. Vi arbetar för att alla rasistiska uttryck och kränkande uttalanden alltid ska bemötas. 

Vi ser också att rasistiska hatbrott och sexualiserat våld mot kvinnor som rasifieras är ett stort problem som måste 
tas på allvar. Polisen måste i mycket högre grad prioritera hatbrott och vi måste öka förståelsen för hur rasism 
och sexism samverkar och drabbar rasifierade kvinnor särskilt hårt.

Det bästa vi gjort under mandatperioden:
 Genomfört Femfolksfestivalen så att nationaldagen blir en fest för alla folk.
 Kulturhuset ger plats för internationella Romadagen.
 Personalen på ungdomsgårdarna har utbildats i hur de kan bemöta ungdomarna utan fördomar 

så att alla känner sig välkomna.
 Vi stöttar föreningar som jobbar för en mångkulturell stadsdel.
 Vårt kulturhus har blivit mer öppet för olika grupper.

Det här vill vi göra efter valet:
• Verka för att det tas fram statistik på utsatthet för hatbrott/oro att bli utsatt för rasism.
• Fortsätta arbetet med att implementera normkritik i förskolorna, skolorna och fritidshemmen.
• Fortsätta att stötta arbetet med flerspråkighet i förskolan.
• Fortsätta arbetet med att stötta förvaltningens chefer och ge dem kompetens och förutsättningar för att  

bemöta rasistiska uttryck.
• Ge alla anställda inom staden förutsättningar för att främja demokrati och motverka rasistiska uttryck och 

strukturer.
• Det offentliga rummet ska vara fritt från rasistiska, sexistiska och andra diskriminerande uttryck i exempelvis 

både reklam och klotter.
• Jobba för att öka det demokratiska deltagandet.
• Ensamkommande ungdomar ska få stanna i stadsdelen även om de blir åldersuppskrivna.
• Papperslösa ska även fortsättningsvis ha rätt till skolgång, sjukvård och tillgång till annan offentlig välfärd.



Ett feministiskt Hammarby-Skarpnäck

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Vårt parti vilar på principerna om jämlikhet, jämställdhet och egenmakt. 
Vi vill skapa ett samhälle där alla, kvinnor, män, flickor, pojkar, trans- och queerpersoner, oavsett klass- och 
etnisk bakgrund, kan komma till sin fulla rätt. Därför vill vi reformera den könssegregerade arbetsmarknaden 
och arbeta för allas rätt till heltid. Vi vill intensifiera kampen mot sexuella trakasserier, våld i nära relationer och 
sexualiserat våld. Vi vill särskilt uppmärksamma och ge stöd till kvinnor, flickor och pojkar som lever under 
och begränsas av extrema patriarkala strukturer. Och vi vill utmana de trånga normerna kring föräldraskap och 
familjeliv exempelvis så att det inte förutsätts att kvinnor ska ta huvudansvaret för barnen eller att alla par består 
av personer av olika kön.  

Värdiga anställningsförhållanden inom välfärden är en central feministisk fråga. Otrygga anställningar, påtvingad 
deltid, orimlig arbetsbelastning och konstant stress är en verklighet för många kvinnor i vår stadsdel. De privata 
vinstdrivande aktörerna måste bort så att kvalitets- i stället för kvantitetstänk ska införas i hela välfärden. Inget 
samhälle blir vare sig jämställt eller jämlikt utan värdiga bostäder för alla, oavsett inkomst, bakgrund och civil-
stånd. Kvinnors inkomster är generellt lägre än mäns. Vi kommer därför att fortsätta kämpa för en feministisk 
och solidarisk bostadspolitik. Under den gångna mandatperioden har vi gjort skillnad i många kvinnors vardags-
liv genom lönesatsningar i kvinnodominerade yrken i välfärden framförallt för dem med de lägsta lönerna. 

Det bästa vi gjort under mandatperioden:
 Börjat fasa ut de allmänna visstidsanställningarna vilket framförallt gynnar kvinnor.
  Vi har bidragit till nationella satsningar på gratis preventivmedel för unga upp till 20 år.
  Hemmet för Gamla i Enskede har återkommunaliserats. Det var ett av våra viktigaste vallöften 

2014 efter att vi fått kunskap om grova missförhållanden för både de gamla och de anställda, som 
ju huvudsakligen är kvinnor.

 Stärkt den kommunala hemtjänsten i vår stadsdel och skärpt kraven på de privata utförarna så 
att de också måste ge sina anställda kollektivavtalsenliga löner, arbetskläder och rätt till tjänste-
pension.

 Sänkt inkomstkravet (till socialbidragsnivå) för att få hyra inom allmännyttan, vilket särskilt 
gynnar kvinnor.

 Vi har infört jämställdhetsbudgetering för att genom könsuppdelad statisk se hur resurserna 
fördelas och har nu mycket bättre mätverktyg för att se behovet och hur vårt feministiska arbete 
bär frukt.

 Stärkt stödet till tjej – och kvinnojourerna.
 Ungdomsgårdarna har påbörjat ett arbete med mentorer i våldsprevention.
 Vi har öppnat en nattöppen förskola i stadsdelen.

Det här vill vi göra efter valet:
• Vi har lyckats höja lönerna i välfärdssektorn, där majoriteten är kvinnor, men de måste upp mer. 
• Vi vill ha sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom hemtjänsten och se till att personalen har rimliga 

scheman.
• Vi vill fortsätta höja lönerna inom kvinnodominerade yrken såsom undersköterskor och förskolelärare och 

barnskötare
• Hammarby-Skarpnäck måste ha en ungdomsmottagning igen, vilket inte minst är viktigt för tjejer från  

socialt missgynnade förhållanden. Ungdomsmottagningen ska ha generösa öppettider, kulturell kompetens 
och lättillgänglig information på flera olika språk. Den ska också ägna sig åt uppsökande verksamhet på  
skolor och ungdomsgårdar.

• Sexualundervisningen i skolan måste också utökas och förbättras, med engagerade och kunniga lärare som 
har normkritisk kompetens.

• Normkritisk pedagogik ska fortsätta genomsyra arbetet på våra förskolor, skolor och fritidshem och vi ska 
minska barngrupperna.

• Vi vet att kollektivtrafiken är speciellt viktig för kvinnor och därför vill vi bygga ut lokaltrafiken



• Vi vill ha ett feministiskt perspektiv på infrastruktur genom att satsa på gång- och cykelbanor och snöröja 
gångbanor före bilbanor.

• Vi vill öka tillgången till skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i vår stadsdel och underlätta för dem att får 
förtur till bostadskön.

• Vi vill fortsätta stödja unga kvinnors organisering.
• Erbjuda feministiskt självförsvar i skolan.
• Vi arbetar för att kvinnor och transpersoner ska få ett likvärdigt bemötande i vården som män, vilket bland 

annat innebär att könsuppdelad statistik ska tas fram.
• Personalen på vårdcentralen ska utbildas i genuskunskap och vårdcentralerna ska vara jämställdhets- och 

hbtqcertifierade.
• Alla vårdcentraler i stadsdelen ska vara kvinnofridscertifierade.
• Vi ställer oss bakom och fortsätter stötta Origo, ett landstingsdrivet resurscentrum mot hedersrelaterat för-

tryck och våld.
• Kvinnors psykiska ohälsa är ett växande problem, därför kämpar vi för vårdcentraler med fler psykologer, 

kuratorer och terapeuter.
• Vi måste ha fler förlossningsplatser i staden, alla ska vara säkra på att få plats.
• Vi vill erbjuda alla kvinnor i stadsdelen gratis förlossningsförberedande aktiviteter, som till exempel profylax 

och gravidgympa.
• Arbeta riktat och uppsökande mot pojkar för att få dem att besöka ungdomsmottagningen.
• Vi vill införa  en jämställd landstingsbudget.

Vi bygger för alla i stadsdelen

En bra bostad till rimlig kostnad är en rättighet, även i Stockholm och vår stadsdel. Därför måste vi bygga bort 
bostadsbristen med klimatsmarta hyresrätter i jämlika bostadsområden med rimliga hyror, i närheten av både 
kollektivtrafik och grönområden. 

Under de senaste fyra åren har Vänsterpartiet varit med och sett till att Stockholm nu har den högsta byggtakten 
sedan 70-talet. Vi har stoppat ombildningarna av allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter. För första gången på 
väldigt länge ökar antalet hyresrätter i Stockholms stad, samtidigt som vi värnar stadens grönområden. Bostads-
bristen är fortfarande en stor utmaning och mycket finns kvar att göra innan vi har en stad där alla har råd att bo. 

Det bästa vi gjort under mandatperioden:
 Fördubblat byggandet av bostäder och satt stopp för utförsäljningarna och ombildningarna.
 Sänkt kraven på vilken inkomst som krävs för att få teckna ett hyreskontrakt hos de kommunala 

bostadsbolagen. Fler kan nu få hyra!
 Infört kompiskontrakt för unga och äldre som gör det möjligt för fler att dela lägenhet med 

varsitt förstahandskontrakt.
 Vi har dragit igång arbetet med att bygga allmännyttiga hyresrätter med lägre hyror som fler har 

råd med.

Det här vill vi göra efter valet:
• Fortsätta bygga hyresrätter med rimliga hyror och skapa jämlika bostadsområden.
• Se till att hyresgästerna får makt att tex. stoppa renoveringar som höjer hyran till en kostnad de inte har råd 

med.
• Fortsatt stopp för ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter.
• Vi vill utveckla våra centrum till mer inbjudande, öppna och tillgängliga mötesplatser.
• Bygga bostäder för studenter och ungdomar i stadsdelen.
• Bygga Bad- och idrottshus på Skarpnäcksfältet.
• Vi vill att kvinnor som behöver komma ifrån en våldsam man ska prioriteras i bostadskön.
• Vi vill att de bostäder som byggs ska byggas på ett klimatsmart sätt.
• Vi vill bevara viktiga grönområden och gröna kilar i stadsdelen som tex. Bagisskogen och större delen av 

Nytorps Gärde.



• Vi vill att det skapas fler möteslokaler i stadsdelen som är billiga och tillgängliga.
• Vi vill förenkla möjligheterna att påverka och förändra sitt närområde, tex genom feministisk och  

inkluderande stadsplanering.
• Vi vill att medborgarnas synpunkter och tankar ska komma först i byggprocesser och inte tvärt om.
• Bygga fler kollektivhus och underlätta för bygg-gemenskaper.
 

Förskola och skola

En jämlik förskola och skola är bra för alla. Vi vet att resultaten förbättras om elever med olika bakgrund  
möts, därför vill vi inte ha skolor som delar upp människor efter klass eller religion så som privata eller religiösa 
förskolor och skolor. Alla elever och deras föräldrar ska kunna lita på att deras skola är bra och att de får de  
kunskaper de har rätt till. Skolan behöver därför mer resurser som fördelas efter behov, så att de barn som  
behöver mer stöd inte halkar efter.

Arbetssituationen i förskolorna, skolorna och fritidshemmen måste förbättras bland annat genom att anställa  
fler lärare och pedagoger. Barngruppernas storlek behöver minska och inomhusmiljön ska vara god. Staden ska 
fortsätta erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.

Det ska vara en självklarhet att både skolan och förskolan är fri från mobbing, kränkningar och sexuella  
trakasserier, alla skolor i staden ska därför bedriva ett systematiskt arbete mot våld, hedersförtryck och  
trakasserier. Vänsterpartiet vill att de pengar kommunen investerar i skolorna ska komma eleverna tillgodo  
– och inte plockas ut som vinst och hamna i privata fickor.

Det bästa vi gjort under mandatperioden:
 Vi har stärkt Stockholms alla skolor genom att de skolor som har de största utmaningarna har 

fått mer resurser.
 Vi har fokuserat på elevhälsan, nu finns närvarande elevhälsoteam på alla skolor.
 Vi har fastanställt resurspersonal och vikarier för att ta bort osäkra anställningsformer, vilket 

även gynnar barnen som får vikarier de känner.

Det här vill vi göra efter valet:
• Vi vill förbättra arbetsvillkoren för förskolans, skolans och fritidshemmens personal i stadsdelen, bl.a. genom 

att anställa mer personal och minska barngrupperna. 
• Vi vill öka antalet utbildade förskollärare, fritidslärare och barnskötare genom att ge fler möjlighet till  

vidareutbildning. 
• Fortsätta driva på för en statlig skolpolitik som sätter stopp för vinstdrivande företag att driva skolor med 

våra skattepengar. 
• Fortsätta stärka Kulturskolan så att fler barn och ungdomar får möjlighet att ägna sig åt musik, teater samt 

bild & form.
• Att det ska bli fler öppna förskolor i stadsdelen, tex på Skarpnäcksfältet. 
• Vi vill utöka öppettiderna på våra parklekar och ungdomsgårdar. 
• Alla ska ha rätt att gå i skolan i vår stadsdel, även papperslösa. 
• Vi ska bygga fler förskolor i stadsdelen med en bra pedagogisk inomhus- och utomhusmiljö och de tillfälliga 

paviljongerna fasas ut.
• Stärka och stötta Kärrtorps gymnasium.
• Vi vill inte ha skolor som delar upp människor efter klass eller religion så som privata eller religiösa  

förskolor och skolor.



Vård och omsorg 

Stockholms läns landsting är Sveriges näst största parlament och har årligen ansvaret för mer än 90 miljarder 
kronor. Vi borde vara ett rikt landsting, skatteintäkterna är enorma och överträffar prognoserna men de kom-
mer inte hälso- och sjukvården (och kollektivtrafiken) till del. Vi har genom tolv år av moderatlett styre sett ett 
miljardslarv utan dess like. Skattemedel slösas bort till privata vinstintressen med dyra upphandlingar, vårdval, 
privatiseringar, och konsulter. Kring skrytbygget Nya Karolinska sjukhuset, (NKS) har skandalerna susat tätt och 
konsulter täljer guld. 

Det är vår tur nu. Efter år med höga konsultnotor, dyra upphandlingar och hejdlösa privatiseringar är det dags för 
en sjukvårdspolitik på riktigt. Ingen ska bedriva sjukvård med det primära målet att tjäna pengar. Vinster ska åter-
investeras i vården och sjukvården ska drivas i verksamhetsformer som främjar en vård efter behov. Landstinget 
betalar stora summor för hyrpersonal, som lejs för att släcka bränder, istället för att göra långsiktiga satsningar 
på bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö som får de ordinarie medarbetarna att vilja stanna kvar. När det blir trångt 
i vården, när vårdplatser är stängda, är det de patienter med störst behov som trängs undan. Det är de gamla, 
multisjuka och de med hög ohälsa som blir nedprioriterade. Det finns undersökningar som visar att när man drar 
ner inom cancervården är det patienter med hög utbildning och god ekonomi som prioriteras, medan personer 
med kortare utbildning trängs tillbaka och får vänta längre på vård. I det segregerade län vi lever i kan vi se hur 
klassklyftorna bidrar till att öka ojämlikheten i hälsa och vårdkonsumtion.

Vi vill att vårdpersonal ska vilja jobba i Stockholms läns landsting. Vi behöver dem här för att kunna öppna alla 
stängda vårdplatser och för att inga fler operationer ska ställas in med kort varsel. Därför föreslår vi en personal-
miljard som bl.a. räcker till att höja löner, bättre scheman, fler kollegor, betald fortbildning, förbättra arbetsmiljön 
och införa sänkt arbetstid på fler arbetsplatser. 

Vi vill ha vårdcentraler som har öppet när vi behöver dem och som har kompetens att ta hand om våra vanligaste 
sjukdomar.  Därför satsar vi pengar på ett primärvårdslyft. Vi ställer krav på att vårdcentralerna ska ha längre 
öppettider och personal med förstärkt kompetens att arbeta med psykisk ohälsa. 

Det bästa vi gjort under mandatperioden:
 Vi har beslutat att bygga fler vård- och omsorgsboenden och seniorbostäder för att möta det 

växande behovet.
 Vi har återtagit Hemmet för gamla i kommunal regi.
 Vi har öppnat upp sociala mötesplatser för äldre för att motverka ensamhet.
 Höjt lägstalönerna för tusentals undersköterskor. 

Det här vill vi göra efter valet:
• Återta alla vårdcentraler i egen regi. 
• Ersätta stafettläkare med fast personal.
• Anställa fler kuratorer och psykologer på våra vårdcentraler och inom barn- och ungdomspsykiatrin.
• Vårdcentralerna ska kunna ta emot fler och det ska gå snabbt att boka en tid, så färre belastar akutsjukvården.
• Införa en personalmiljard för höjda löner, rimliga scheman, rätt till heltid, fler kollegor, fortbildning och för-

bättrad arbetsmiljö.
• Öppna en ny ungdomsmottagning i stadsdelen.
• Öppna en familjecentral med familjehandläggare, barnavårdscentral och gynekologisk mottagning i  

stadsdelen.
• Främja en utökad folktandvård.
• All digital kontakt och telefonrådgivning ska ske från patientens vårdcentral. 
• Att tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet.
• Att anställda inom äldreomsorgen har rätt till heltid och betalda arbetskläder.
• Höja lönerna och skapa rimliga scheman för anställda i äldreomsorgen. 
• Förkorta arbetstiden för anställda i hemtjänsten med bibehållen lön.
• HBTQ-certifiera alla vårdinstanser i hela stadsdelen. 
• Utveckla elevhälsan.



 
 

Nu behöver vi ditt stöd att förändra.
Rösta på Vänsterpartiet 9 september

Kontakt 
Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck
Svartågatan 16, Bagarmossen

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


