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Haninge samarbetskoalitions budgetdirektiv för mål
och budget 2018-2019
Den politiska kommunledningen skickar här ut budgetdirektiv inför arbetet
med Mål och budget 2018-2019 i enlighet med tidplanen. Det är första
steget i kommunens budgetprocess för Mål och Budget 2018-2019 som
skall beslutas av kommunfullmäktige 12 juni 2017.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Vision
Haninge ska vara en attraktiv och inkluderande kommun som drivs av
viljan att alltid bli bättre. Här ska personer med olika bakgrund och
ambitioner ges möjlighet att utvecklas och förverkliga sina drömmar.
I Haninge ska företag växa och människor finna bostad, arbete och
livskvalitet. Vi ska bygga ett långsiktigt hållbart samhälle och värna miljön
för att ge trygghet till kommande generationer. Barn och unga i Haninge
ska ha framtidstro och förberedas för framgångsrika liv.
Vi ska vara en kommun där varje individ känner trygghet genom livets alla
skeden. Omsorgen ska vara både nära och närvarande genom att
medborgarna är delaktiga. I Haninge ska vi bygga ett samhälle där vi ser,
stödjer och tar hand om våra medmänniskor efter var och ens behov.
Ekonomi i balans och en attraktiv arbetsgivare
Det går bra för Haninge och en grundläggande förutsättning för att den
positiva utvecklingen ska fortsätta är god ekonomisk hushållning.
Kommunens befolkningstillväxt är positiv för Haninges ekonomi men
medför också utmaningar. För att kommunens ekonomi ska vara i balans
samtidigt som vi utvecklar och förbättrar Haninge krävs en resurseffektiv
organisation. Det förutsätter i sin tur ökat nämnd- och
förvaltningsövergripande samarbete. Haninge står inför stora investeringar
och reinvesteringar i bland annat förskolor och skolor, fler idrottshallar och
en ny simhall, vilket kräver ett ansvarsfullt överskottsmål. En stor utmaning
för Sveriges kommuner är kompetensförsörjning. För att kunna erbjuda
Haningeborna trygg välfärd och service måste vi stärka Haninge kommuns
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attraktivitet som arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla
medarbetare.
Likvärdig skola för Haninges barn och unga
Vår viktigaste uppgift är att förbättra kunskapsresultaten och stärka
likvärdigheten i Haninges skolor. För att lyckas med det krävs både mer
resurser till skolan och att fördelningen av resurserna i högre utsträckning
anpassas efter elevernas behov. Att förbättra skolan och
kunskapsutvecklingen tar tid och kräver enträget arbete. Det systematiska
kvalitetsarbetet är fortsatt högt prioriterat, personaltätheten och
kompetensförsörjningen likaså.
Hållbart Haninge
Haninge ska vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle
och vi ska vara en fossilfri kommun år 2030. Övergången till hållbara resor
och transporter är ett prioriterat område för att minska klimatpåverkan.
Möjligheterna för kommunens invånare att välja kollektivtrafik och cykel
framför bil ska förbättras. Höga och tydliga miljökrav ska ställas vid
upphandlingar för att möta klimatutmaningen och bidra till en giftfri vardag.
Det är angeläget att Haninge kommuns hållbarhetsarbete sker i
samverkan med det lokala näringslivet för att öka takten för kommunens
omställning.
Attraktiv stadsutveckling
Haninge växer kraftigt och det är allt fler som vill bo i vår kommun. Vi har
blivit en ledande tillväxtkommun som går i täten för att bygga bort
Stockholmregionens bostadsbrist. Med en ny översiktsplan antagen, stora
expansionsplaner och ett betydande intresse för kommunen i
byggbranschen finns goda förutsättningar att hålla utvecklingstempot högt.
Särskild vikt ska läggas vid att finna boendelösningar för grupper som har
svårt att möta sina bostadsbehov på marknadens villkor. Vi måste också
säkerställa kvaliteten i stadsutvecklingen och med vår
stadsbyggnadspolitik arbeta för att bryta segregationen. Våra
bostadsområden ska präglas av hållbarhet och vara trygga, attraktiva och
barnvänliga.
Fler Haningebor i jobb
Arbetslösheten i Haninge ska bekämpas av kommunen i samverkan med
olika aktörer. Genom att erbjuda arbetslösa Haningebor möjligheter till
utbildning, praktik och jobb, eller en kombination av de tre, stärker vi vår
kommun. Det är viktigt att ungdomar tidigt får kontakt med
arbetsmarknaden och vi vill därför erbjuda alla ungdomar i gymnasieåldern
sommarjobb inom kommunal verksamhet eller i samarbete med det lokala
näringslivet. Med den nya samlade näringslivsstrategin ska arbetet med
att locka fler företag till Haninge och hjälpa befintliga Haningeföretag att
expandera intensifieras.
För Haninge samarbetskoalition
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