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§47 Årsredovisning 2019 för Haninge kommun
I årsredovisningen kan vi läsa om hur föregående år har gått. Vänsterpartiet vill kommentera
några saker.
Trots att Haninge kommun blev certifierad som barnrättskommun så fattade kommunledningen
(och Moderaterna och Sverigedemokraterna) beslut om att ge uppdrag till Tornberget att riva
Jordbro kultur- och föreningshus trots att något nytt kulturhus ännu inte är på plats. Det kommer
att drabba barn och unga hårt. Kommunledningen fattade också beslut om att lägga ned hälften
av kommunen fritidsgårdar, något som kritiserats hårt av många, däribland Rädda barnen och
Attention. Beslutet om nedläggning av familjecentralerna i Brandbergen och Jordbro är också
beslut som inte sätter barnets perspektiv i första rummet.
Kommunledningen minskade ordentligt på antal mål i mål och budget. Numera finns det 12 mål.
Tre av dessa kommer inte att uppnås och 5 kommer bara att uppnås delvis.
Mål 12 om att vara en attraktiv arbetsgivare kommer inte att uppnås. Detta är inget som
förvånar. Speciellt inom äldreomsorgen så behövs det ordentliga insatser för att arbetsmiljön
ska bli bättre. Det behövs annan slags schemaläggning där personal får komma till tals. De
långa arbetspassen som infördes förra året fick stor kritik från personal och skyddsombud.
Tyvärr så är måluppfyllelsen inte bättre när det gäller andra mål än de som är i mål och budget.
Flertalet mål missas i det klimat- och miljöpolitiska programmet, något som debatterades i en
interpellationsdebatt i kommunfullmäktige 2019-10-07. En extra stor utmaning är att få ner
utsläppen från resor och transporter. ⅔ av utsläppen av växthusgaser i Haninge kommer från
resor och transporter.
Bostadssituationen fortsätter slå hårt mot befolkningen och speciellt de med låga inkomster. Det
är viktigt att Haninge Bostäder är aktiva i bostadspolitiken och att det tillåts expanderas så att vi
kan få till fler billiga hyresrätter i kommunen, något som också påverkar de privata

hyresvärdarnas hyresnivå. Därför tycker vi att det borde finnas ett mål på antal allmännyttiga
lägenheter per 1000 invånare. Haninge ligger i botten i länet i det avseendet.
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