
 
 

Nu behöver vi ditt stöd att förändra.
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Kortversion, läs hela: http://hammarby-skarpnack.vansterpartiet.se

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



Framtidens Hammarby-Skarpnäck ska vara rättvist och grönt.  
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 vila och samtidigt främjar biologisk mångfald. 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 klimatomställ-
ningen måste vara rättvis. Därför är minskning av ekonomiska och 
sociala klyftor också en självklar del av klimatarbetet. 

Det här vill vi:
• Minska utsläpp från biltrafik och öka cykling och kollektivtrafik. 
• Inga nya byggnationer i stadsdelens ekologiskt betydelsefulla 

grönområden.  
• Inga nybyggda hus ska behöva extern energitillförsel för 

uppvärmning. 
• Installera solceller på kommunalt och stadsdelsägda  

fastigheter. 
• Se till att fastighetsägare i stadsdelen erbjuder sortering 

av biologiskt avfall.   
• Restaurera Ältasjön, Söderbysjön och Dammtorpssjön  

från övergödning.

Det här har vi redan gjort:
 Utfasning av kolförbränning i Värtaverket är beslutad vilket 

innebär att våra bostäder kommer värmas upp på ett hållbart sätt.
Ökat andelen ekologisk mat och minskat farliga kemikalier i 

stadsdelens förskolor. 
Ökat antalet stadsodlingar.  
Från och med sommaren 2018 får unga gratis SL-kort.   
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En frisk och stark vård  
och omsorg
Efter tolv år av ett moderatlett 
landsting, höga konsultnotor, 
dyra upphandlingar och hejd-
lösa privatiseringar är det dags 
för en sjukvårdspolitik som 
gynnar alla inte bara de rikaste. 
Vi har idag en ojämlik vård där 
personer med störst behov 
drabbas värst. Vård efter 
behov ska driva sjukvården 
och vinster ska återinvesteras. 
Vårdcentraler ska ha öppet när 
och där vi behöver dem, med 
förstärkt kompetens att arbeta 
med psykisk ohälsa. Lång-
siktiga satsningar på bättre 
arbetsvillkor, så som höjda 
löner, fler kollegor och rimliga 
arbetstider behövs för att få 
de ordinarie medarbetarna att 
vilja stanna kvar och minska 
antalet inhyrd personal och 
stafettläkare. Det är dags att 
bota sjukvården från modera-
ternas politik.  

Det här vill vi:
• Alla vårdcentraler ska  

drivas av landstinget. De 
ska kunna ta emot fler, 
vara HBTQ-certifierade 
och gå snabbare att boka 
en tid så färre belastar 
akutsjukvården.

• Införa en personalmiljard 
för höjda löner, rimliga 
scheman, rätt till heltid, fler 
kollegor, fortbildning och 
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förbättrad arbetsmiljö.
• Anställa fler kuratorer och 

psykologer på våra vård-
centraler och inom barn- 
och ungdomspsykiatrin.

• Öppna en ungdomsmot-
tagning och en familjecen-
tral med familjehandlägga-
re, barnavårdscentral och 
gynekologisk mottagning i 
stadsdelen.

• Att tandvården ska ingå i 
högkostnadsskyddet.

Det här har vi redan gjort:
 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, vilket 
var en av våra viktigaste 
vallöften 2014.

 Vi har öppnat upp sociala 
mötesplatser för äldre för att 
motverka ensamhet.

 Höjt lägstalönerna för 
tusentals undersköterskor. 

Ett feministiskt  
Hammarby-Skarpnäck
Vänsterpartiet är ett femi-
nistiskt parti! Vårt parti vilar 
på principerna om jämlikhet, 
jämställdhet och egenmakt. 
Vi vill skapa ett samhälle där 
alla kvinnor, män, flickor, poj-
kar, trans- och queerperso-
ner, oavsett klass- och etnisk 



bakgrund, kan komma till sin fulla rätt. Därför vill vi förbättra arbets-
villkoren inom kvinnodominerade yrken, utmana trånga normer om 
manligt och kvinnligt i föräldraliv, skola och arbetsliv, vässa arbetet 
mot det sexualiserade våldet - och mycket mer. 

Det här vill vi:
• Införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i  

hemtjänsten.
• Få upp lönerna för kvinnodominerade yrken som  

undersköterskor, barnskötare och förskollärare.
• Öppna en ungdomsmottagning i stadsdelen med generösa  

öppettider och kulturell kompetens.
• Kollektivtrafiken är särskilt viktig för kvinnor – den ska  

byggas ut.
• Öka tillgången till skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i vår 

stadsdel och underlätta för dem att få förtur i bostadskön.

Det här har vi redan gjort:
 Stärkt stödet till tjej – och kvinnojourerna.
 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.

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

 Vi har öppnat en nattöppen förskola i stadsdelen.

Bostad åt alla
En bra bostad till rimlig kostnad är en rättighet, även i vår stadsdel. 
Därför måste vi bygga klimatsmarta hyresrätter i jämlika bostads-
områden i närheten av både kollektivtrafik och grönområden. Under 
de senaste fyra åren har Vänsterpartiet varit med och stoppat om-
bildningarna av allmännyttans hyresrätter och sett till att Stockholm 
nu har den högsta byggtakten sedan 70-talet. För första gången på 
väldigt länge ökar antalet hyresrätter i Stockholms stad, samtidigt 
som vi värnar stadens grönområden. Bostadsbristen är fortfarande 
en stor utmaning och mycket finns kvar att göra innan vi har en stad 
där alla har råd att bo. 



Det här vill vi:
• Fortsätta bygga klimats-

marta hyresrätter med  
rimliga hyror och skapa 
jämlika bostadsområden.

• Fortsatt stopp för ombild-
ningar från hyresrätter till 
bostadsrätter.

• Vi vill utveckla våra cent-
rum till mer inbjudande, 
öppna och tillgängliga 
mötesplatser.

• Bygga Bad- och idrottshus 
på Skarpnäcksfältet.

• Vi vill att kvinnor som  
behöver komma ifrån  
en våldsam man ska  
prioriteras i bostadskön.

• Vi vill bevara viktiga grön-
områden och gröna kilar i 
stadsdelen som tex. Bagis-
skogen och större delen av 
Nytorps Gärde.

Det här har vi redan gjort:
 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 bostadsbola-
gen. Fler kan nu få hyra!

 Infört kompiskontrakt för 
unga och äldre som gör det 
möjligt för fler att dela lägen-
het med varsitt förstahands-
kontrakt.

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



En jämlik förskola och skola
Alla elever och deras föräldrar ska kunna lita på att deras skola är 
bra. Skolan ska kompensera för elevers olika bakgrund och behov, 
därför måste skolans resurser användas rätt och i rätt tid. Arbets-
situationen i förskolorna, skolorna och fritidshemmen måste för-
bättras bland annat genom att minska barngruppernas storlek.
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 här vill vi:
• 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 barn-
skötare genom att ge fler möjlighet till vidareutbildning. 

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

• Öppna fler öppna förskolor, tex på Skarpnäcksfältet. 
• Vi vill utöka öppettiderna på våra parklekar och ungdomsgårdar. 
• Fortsätta driva på för en statlig skolpolitik som sätter stopp för 

vinstdrivande företag att driva skolor med våra skattepengar. 

Det här har vi redan gjort:
 Vi har stärkt Stockholms alla skolor genom att de skolor som  

har de största utmaningarna har fått mer resurser.
 Vi har fokuserat på att stärka skolornas elevhälsa, 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.

Ett antirasistiskt Hammarby-Skarpnäck
Ett samhälle fritt från rasism borde vara självklart. Vi ser att rasis-
men finns på alla nivåer i samhället. Vänsterpartiet 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. Vänsterpartiet har varit drivande i det antirasistiska 
arbetet i stadsdelen, bland annat har vi fått igenom ett program för 
nolltolerans mot nazism. 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.

Det här vill vi:
• 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.
• 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  reklam och 
klotter.

• 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.

Det här har vi redan gjort:
 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.
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