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Haninge är fantastiskt! I kommunen som har allt, erbjuds en hög 
livskvalitet och en aktiv fritid. Vi har stad, landsbygd och ett rikt 
skärgårdsliv. Med sju pendeltågstationer inom kommunen och 

endast 20 minuters restid till Stockholm city väljer många att bo 
och arbeta i Haninge. Digitaliseringen har också skapat stora 

möjligheter till att arbeta hemma och därmed vara uppkopplad 
mot sin arbetsplats.

För 20 år sedan hade Haninge kommun drygt 70 000 invånare. 
2021 passerade kommunen 95 000 invånare och det året hade vi 
den femte högsta befolkningsökningen i Region Stockholm. Livet 

i Haninge lockar och vår befolkning är förhållandevis ung. Med 
snabb tillväxt följer även utmaningar. Tillgång till infrastruktur, 
kommunikationer, sjukvård, skola och samhällsservice med hög 

kvalitet för att Haninge ska vara kommunen där en kan leva gott i 
livets alla skeden.

Centerpartiet i Haninge vill därför lyfta fram tio viktiga 
områden som vi värnar om för Haninges bästa. Haninge är en 
plats där man kan bo och leva hela livet.

• Haninge utvecklas från förort till stad
• Landsbygd och stad går hand i hand
• All utveckling sker på ett hållbart sätt med miljön i fokus
• Det ska vara tryggt att bo, leva och jobba i hela kommunen
• Fler småföretag skapar ökade möjligheter för nya jobb
• Kvinnor och män har lika möjligheter till utveckling
• Skola och utbildning som skapar förutsättningar för att 

lyckas
• Vård, omsorg och trygghet i alla skeenden i livet
• Kultur, idrott och möjlighet till en tillgänglig och meningsfull 

fritid för alla
• Stärkt integration för medmänsklighet och humanism
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HANINGE SKA UTVECKLAS FRÅN FÖRORT TILL STAD

Centerpartiet arbetar aktivt för att Haninge kommuns utveckling ska 
bli både positiv och hållbar. Hela Haninge ska byggas klimatsmart 
i enlighet med översiktsplanen. Flertalet bostäder ska byggas vid 
pendeltågsstationerna för att möta klimathotet, lösa bostadsbristen och 
skapa förutsättningar för vitala lokalsamhällen. Bredband, mobil 5G och 
fibernät måste byggas ut i alla delar av kommunen. Ornö och Utö som 
kärnöar ska utvecklas med både klimatsmarta boenden, livsmedelsbutiker 
och ett gott kulturliv. Livsmöjligheterna i skärgården ska stärkas.

Livskvalitet är viktigt. Vi vill bygga samhällen där människor trivs och 
känner tillit till varandra. Platser där vi minskar utanförskap, oro och 
brottslighet. Hyresrätten och allmännyttans andel av bostadsbeståndet 
behöver höjas. I Haninge måste det byggas prisvärda hyresrätter som 
fler har råd med men som fortfarande håller hög kvalitet. Byggandet 
av kooperativa hyresrätter ska uppmuntras. Seniorboende och 
ungdomsbostäder ska prioriteras. Haninges fastighetsägare ska inbjudas 
till att utveckla kommunen. Riktlinjer för mark- och exploatering ska 
underlätta en mer aktiv markpolitik.

Centerpartiet i Haninge vill:

• att vi tidigt i stadsplaneringen planerar för kommuninvånarnas aktiva 
fritid.

• att hela Haninge utvecklas utifrån sina lokala förutsättningar med 
bostadsbebyggelse och tillgång till offentlig och kommersiell service.

• möta klimatutmaningarna och bostadsbristen genom att flertalet nya 
bostäder byggs något tätare i anslutning till pendeltågsstationerna, 
samtidigt som vi skapar bra förutsättningar för service.

• spara grönytor och skog genom förtätning av bebyggelsen. 
• att stråket från Dammträsk till Rudan ska utvecklas till ett attraktivt 

rekreationsområde och att Kulturhusparken i Handen bevaras. 
• öka Haninges attraktionskraft för att fler ska vilja, bo, jobba och besöka 

vår kommun. 
• jobba för ett Haninge med livskvalitet i fokus.
• utveckla besöksnäringen i Haninge för att fler människor ska få 

möjlighet att upptäcka vår rika kulturhistoria och våra sevärdheter, som   
Tornberget, Jordbro gravfält, Rudanområdet, Tyresta Nationalpark, 
Jordbro gravfält, Dalarös unika skärgårdsmiljö.

• att nästa steg i Haninges utveckling tas med en ny översiktsplan under 
kommande mandatperiod.

LANDSBYGD OCH STAD GÅR HAND I HAND

Människor ska ha likvärdiga förutsättningar att leva och förverkliga sina 
drömmar, oavsett var du bor i Haninge. Förutsättningarna för hur det ska 
bli möjligt skiljer sig åt. Olika förutsättningar kräver olika slags lösningar. 

En aktiv landsbygdspolitik innefattar en rad olika satsningar. Det behövs 
bättre vägar och ett utbyggt bredband. Vi behöver också underlätta för de 
gröna näringarna som spelar en avgörande roll i den gröna omställningen. 
Det måste bli lättare att få bygga bostäder på landsbygden, också i 
strandnära lägen, för att möjliggöra livskraftiga lokala året runt-samhällen. 
Sjukvården, skolan, barn- och äldreomsorgen måste fungera både i staden 
och på landsbygden och tillgången på offentlig och kommersiell service 
måste göras tillgänglig oavsett var man bor i Haninge.

Centerpartiet i Haninge vill:

• att hela Haninge utvecklas utifrån sina lokala förutsättningar med 
bostadsbebyggelse och tillgång till offentlig och kommersiell service. 

• att bygglovshanteringen förenklas för ärenden på landsbygden.
• underlätta för familjers livspussel och vardagsliv genom att skapa 

närhet till skola och service.
• satsa på infrastrukturen i kommunens olika delar.
• skapa säkrare vägar, utbyggda cykelbanor, en trygg trafikmiljö för 

barnen till och från skola och fritidsaktiviteter.
• utveckla lokal service centralt i de olika kommundelarna.
• underlätta för lokala serviceföretag att bygga ut och kunna erbjuda 

närservice även i de glesare delarna av kommunen, t.ex. närbutiker för 
livsmedel, apoteksservice eller gårdsbutiker.

• skapa fler laddningsmöjligheter för elbilar, även utanför tättbebyggt 
område.
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ALL UTVECKLING SKER HÅLLBART MED MILJÖN I FOKUS

En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar och vad människor 
kan åstadkomma tillsammans. Centerpartiet spelar en viktig roll för den 
gröna omställningen i Sverige och har varit drivande för att det finns ett 
nytt styrande klimat- och miljöpolitiskt program i Haninge. Miljöarbetet 
inriktas framåt på att uppfylla målen i programmet, som kontinuerligt 
kommer att följas upp på ett sätt som tidigare inte skett. Haninge ska vara 
i framkant i miljö- och klimatarbetet och med kraft vill vi höja kommunens 
ambitioner att visa på konkreta resultat för ett bättre klimat, för renare luft, 
för renare vatten och för renare och giftfria miljöer, kort och gott hållbar 
utveckling.

För att åstadkomma ett grönt hållbart Haninge vill Centerpartiet skapa och 
uppmuntra till medvetenhet, delaktighet och förutsättningar för en hållbar 
livsstil. Framgång i arbetet för hållbar utveckling sker genom att kombinera 
miljöansvar med tilltro till teknikens och utvecklingens kraft.

Vi anser att lika viktigt som skyldigheten att betala när man belastar 
miljön, är rättigheten att få betalt när man producerar ekosystemtjänster. 
Vi tror att alla parter gynnas av en tätare dialog mellan kommunen, 
näringsliv, föreningsliv och invånare.

Vi vill göra det billigare och enklare att investera hållbart och att underlätta 
investeringar i miljö- och klimateffektiv teknik genom en effektivare 
myndighetsutövning. Därför vill vi att miljötillsynen för den enskilde 
företagaren samordnas bättre och anpassas till hur stor verksamheten är 
för respektive företagare.

Centerpartiet i Haninge vill:

• att vi tar vara på alla kommunens förnybara naturresurser för att stötta 
vår energiförsörjning och bli mer självförsörjande.

• att vi värnar om havet och dess resurser, genom att minska 
föroreningar och samtidigt stötta mer kreativa miljölösningar.

• att Haninges medborgare blir fanbärare inom miljömedvetenhet, 
genom att kunskap och information ges från tidig ålder.

• att Haninges medborgare, organisationer och företag ska ha det lätt att 
göra rätt i sina val som påverkar miljön.

• att Haninges infrastruktur tillåter mer miljövänliga alternativ inom 
transporter.

• att vi värnar om våra naturreservat och dess invånare, genom bildning 
och ökade resurser.

• att fler fastigheter i Haninge kan förses med solpaneler, både privata 
hus och kommersiella och kommunala byggnader.

• uppmuntra och underlätta – inte straffa kommuninvånarna till att göra 
rätt miljöval

• medverka till att bygga fler säkra infartsparkeringar i närhet till 
pendeltågsstationer och stombusslinjer.

• samverka med enskilda fastighetsägare, bostadsrätts-, samfällighets- 
och hyresgästföreningar när det gäller miljöfrågor. Föreningarna ska 
få hjälp och stöd för att med sina medlemmar gå i täten i frågor som 
handlar om miljömedvetenhet.
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TRYGGT ATT BO, LEVA OCH JOBBA I HELA KOMMUNEN

Det ska vara tryggt att bo och leva i hela kommunen för alla, genom 
livets alla skeden. Det är det grundläggande perspektivet för en hållbar 
utveckling i Haninge kommun. För att åstadkomma ett demokratiskt 
och välmående Haninge där invånarna känner sig delaktiga och mår bra 
är trygghetsperspektivet basen. Trygghetsperspektivet utgår från en 
helhetssyn som inbegriper fysisk, social och ekonomisk trygghet. Och det 
gäller våra barn, unga, vuxna och våra äldre i hela Haninge. 

Äldre och funktionshindrade ska behöva inte oroa sig för bedrägerier i 
hemmet, på stan eller på Internet. Ingen ska behöva begränsa sig att gå 
ut eller åka kollektivt av rädsla för att bli offer och utsatt för oönskade 
närmanden, brott eller andra kränkningar. Barn och unga ska gå i skolan 
utan våld, mobbning eller andra trakasserier. 

Gängkriminaliteten har ökat under senare år. Så även i Haninge. Därför 
vill Centerpartiet att vi likt många andra kommuner i Stockholms län ska 
arbeta både med förebyggande insatser och avhopparverksamhet. Arbetet 
för att minska risken för dödligt våld kan göras på fler olika sätt. 

Vi ska arbeta med Sluta skjut-projektet så som man gör i Malmö, Göteborg, 
Huddinge, Järfälla och Upplands Bro. Sluta skjut är ett samarbete 
mellan Kommunen, Polisen och Kriminalvården. Uppdraget går ut på 
att dels avskräcka våldsdrivande kriminella grupper från att begå grova 
våldsbrott. Men också att stärka och motivera personer i prokriminella 
och våldsamma sammanhang till att lämna sådan kontext. Ett annat sätt 
är att ge mer stöd åt företag och föreningar som arbetar med exempelvis 
avhopparverksamhet och uppsökande verksamhet för att ge möjligheter 
till personer i en kriminell kontext att lämna den banan.

Målet är att varje person som bor och verkar i Haninge ska bidra till 
trygga levnadsförhållanden och livsmiljöer utan rädsla för att bli utsatt för 
oönskade närmanden, brott eller andra kränkningar. Därför behövs en rad 
insatser både från samhällets sida och från civilsamhället. För att det ska 
vara tryggt för alla att bo och leva i hela kommunen.

Centerpartiet i Haninge vill: 

• att Haninge inför GVI-strategin (“Sluta skjut”) för ett tryggare Haninge.
• se krafttag mot vardagsbrott och brott mot äldre och 

funktionsnedsatta.
• att brottsförebyggande föreningar får bredare stöd och hjälp med sina 

uppdrag.
• se en stärkt samverkan mellan olika aktörer i samhället för att öka 

tryggheten såsom polis, näringsliv, skola och civilsamhälle.
• att Haninge ska ligga i framkant när det gäller brottsförebyggande 

arbete.
• att rekryteringen till kriminella gäng försvåras.
• se ett tydligare trygghetsperspektiv i samhällsplanering och 

byggnation.
• att olika aktörer, såväl privata som offentliga, uppmuntras att utveckla 

fysiska och sociala miljöer för att skapa trygga och säkra platser.
• arbeta för att skapa ljusa, välkomnande och trygga miljöer i 

kollektivtrafiken.
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FLER SMÅFÖRETAG FÖR FLER JOBBFLER SMÅFÖRETAG FÖR FLER JOBB

Att ha ett eget jobb och försörja sig själv är så viktigt för att skapa frihet, 
trygghet och delaktighet. Vi vet att de allra flesta nya jobben skapas av 
företag, särskilt småföretagen. Samtidigt är det ett stort steg att starta 
ett nytt företag och inte minst anställa sina första medarbetare. För att 
underlätta detta behöver kommunen skapa bra förutsättningar för de 
minsta företagen, både i stad och på landsbygd. Lokala jobbhubbar där 
små företag enkelt kan dela på gemensamma ytor behövs på flera platser i 
vår kommun. Jobbhubbar på landsbygden och på våra skärgårdsöar för att 
minska behovet av jobbpendling, bidrar till en bättre livskvalitet och till en 
grön omställning.

Samarbete mellan skola och näringsliv skapar också förutsättningar för 
små företag att växa. Fler praktikplatser och utbildning anpassad till 
företagens behov, ger både ungdomar bättre förutsättningar för att få 
jobb och försörjer företagen med anställda som har rätt kompetens. Att 
öppna möjligheten till fler anställningar i växande småföretag är avgörande 
för att förbättra integrationen och ge långtidsarbetslösa ett arbete och 
göra steget in på arbetsmarknaden möjligt. Civilsamhället, och inte 
minst föreningslivet har en viktig roll. Företagande är också ett sätt för 
nyanlända att etablera sig, men här är det viktigt att informera tydligt om 
företagandets villkor och vårt försäkrings- och pensionssystem.

Centerpartiet i Haninge vill 

• att skola, företag och föreningar samarbetar för att skapa 
förutsättningar för tillväxt och arbete.

• att utbudet av utbildningar i kommunen breddas som ger incitament 
till att stanna i kommunen och lockar både nya invånare, medarbetare 
och arbetsgivare.

• att utbildning i datateknik och IT prioriteras för att höja kommunens 
digitala och tekniska mognad och näringi.

• att fler praktikplatser skapas, inte minst inom vård och omsorg.
• att kommunen stödjer och stöttar de som vill starta eget.

LIKA MÖJLIGHET FÖR KVINNOR OCH MÄN

Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 
Fortfarande finns stora brister i jämställdheten i hela samhället. 
Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti och för oss handlar 
jämställdhet om att undanröja de hinder som begränsar människors 
frihet på grund av kön. Kvinnor ska ha lika möjlighet till ägande, makt och 
inflytande, lika lön för lika arbete och kunna leva ett liv fritt från våld och 
förtryck.

Angelägna frågor är att bekämpa mäns våld mot kvinnor och 
hedersrelaterat våld och förtryck. Vi behöver säkerställa en jämställd och 
jämlik vård i hela landet.

Vi vill uppnå ett samhälle där kvinnor och män har lika möjlighet till 
inflytande över sin egen situation och ökad ekonomisk frihet. Kvinnor och 
män ska kunna försörja sig själva och inte vara ekonomiskt beroende av en 
partner. Vi vill se ett ökat jämställt ägande och fler kvinnor som äger och 
driver företag.

Centerpartiet i Haninge vill:

• underlätta och skapa förutsättningar för fler kvinnor att starta eget.
• motverka all form av diskriminering vid tillsättning av kommunala 

tjänster och befattningar.
• initiera till startande av speciella ”starta eget kurser” för kvinnor.
• underlätta för kvinnor att få utbildning och stöd att söka till speciellt 

manliga yrken
• underlätta för män att få utbildning och stöd att söka till 

kvinnodominerade yrken. 
• motverka våld i nära relationer och skydda de utsatta.
• arbeta för mellanstegsboenden och andra lösningar som gör det 

enklare att lämna destruktiva relationer och motverka ekonomiska 
inlåsningseffekter.

• att vi flyttar den som slår i första hand, i sista hand den våldsutsatta 
partnern och barn.
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SKOLA OCH UTBILDNING SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT 
LYCKAS

Trygga barn ger trygga vuxna i ett hållbart lokalsamhälle. Vi vill lägga 
grunden för livslångt lärande. I Haninge ger vi förutsättningar för varje barn 
att få tillgång till chansen att forma sitt eget liv. Vi arbetar förebyggande 
och systematiskt. Bland annat vill vi arbeta med språkutveckling i tidig 
ålder vilket ger möjligheter för alla kommunens barn i hela Haninge att 
utforska sina talanger. Vi vill ha skolor både på landsbygd och i staden som 
levererar goda resultat utifrån förutsättningarna. Vi vill hantera skolpengen 
varsamt och använder digitaliseringens möjligheter i de fall då det gagnar 
elever och kunskapsinhämtning.

Haninges invånare har en jämförelsevis låg genomsnittlig utbildningsnivå 
jämfört med andra kommuner i Stockholms län. Det visar på behovet av 
att göra satsningar på likvärdig skola och skapa förutsättningar för varje 
individ som söker utveckling och plats på arbetsmarknaden. Vi arbetar för 
ett sammanhållet utbildningssystem där ingen ramlar mellan stolarna.

Vi ska erbjuda en bas för akademisk utbildning men även KY-utbildning till 
våra äldre elever och arbeta i samarbete med näringslivet i regionen. Med 
pedagogik i framkant lockas fler lärare till Haninge. Vi vill uppmuntra fler 
lärare att bli behöriga.

Tidigt språkstöd och systematiskt arbete är viktigt för att upptäcka 
och förebygga hedersrelaterat våld och utsatthet. Centerpartiet är ett 
förebyggarparti. Vi vill satsa tidigt på hälsofrämjande insatser med bra 
mat och rörelse. Trygghet i skolan och på nätet. Tillgång till kurator och 
satsning på mentorer för att minska risken för mobbning och utanförskap.

Nära samarbete mellan socialtjänst, skola, polis och föreningsliv gör att 
ingen ska ramla mellan stolarna. Alla med särskilda förmågor och behov 
och utmaningar ska fångas upp. Ett mer rättvist resursfördelningssystem 
införs för att inte kommunala alternativ ska sluta vara ett fullgott alternativ. 

Satsning på mindre barngrupper behövs i förskolor. Vi vill underlätta 
familjers vardagsliv med bl.a. syskonförtur i lägre åldrar. Vi bygger smarta 
och flexibla skollokaler för användning under fler av dygnets timmar. 
Resurser för barn med särskilda behov ska erbjudas i samarbete med 
andra kommuner, när så är lämpligt.

Centerpartiet i Haninge vill 

• att förskola och skola ska lägga grunden för ett livslångt lärande och att 
vi arbetar förebyggande och systematiskt med t.ex. språkutveckling från 
tidig ålder.

• att vi ger skolor i både stad och land, förutsättningar för att leverera goda 
resultat.

• att invånarna har tillgång till ett öppet och tillgängligt kulturellt 
samhällsutbud.

• att digitaliseringens möjligheter används när det gagnar elever och 
kunskapsinhämtning/tillgång till nischad utbildning.

• att skolan ska vara en trygg plats för alla, lärare, elever och övrig 
personal.

• att all form av mobbing, avsiktlig eller oavsiktlig bekämpas.
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VÅRD, OMSORG OCH TRYGGHET I ALLA SKEENDEN I LIVET

Frihet är att kunna röra dig fritt i kommunen oavsett ålder och tid 
på dygnet. Polisen ska vara närvarande, tillgänglig och synlig i hela 
kommunen.

För att skapa ett socialt hållbart samhälle krävs att tillväxten sker på ett 
balanserat sätt så att den bidrar till ett rättvist och tryggt samhälle där 
skillnaderna mellan grupper och områden minskar. Tillgång till en bra 
och ekonomiskt överkomlig bostad i ett område som ger samhälleliga 
förutsättningar för social gemenskap, bidrar till trygghet, tillit och hälsa i 
befolkningen. 

Våld i nära relationer är ett utbrett samhällsproblem. Ökade 
utbildningsinsatser till rättsväsendet och de aktörer som kommer i kontakt 
med utsatta och våldsutövare behövs, liksom förebyggande utbildning för 
att upptäcka relationsvåld och hedersproblematik.

Utbildad personal är en förutsättning för en hög kvalitet i all omsorg och 
vård. Bemanningen behöver anpassas till omsorgstagarens behov och 
personalen ska ha rimliga arbetstider. I livets slutskede behövs en hand att 
hålla i. Att personalen talar och förstår svenska är också viktigt. De äldre 
ska kunna förstå den person som hjälper och de anställda ska begripa de 
äldres önskningar. Det gäller även de med annat modersmål. De äldre som 
inte själva kan ta sig ut ska, om de önskar, ha rätt att komma ut varje dag. 
För att göra detta möjligt kan volontärer knytas till olika äldreboenden och 
hemtjänstgrupper.

Kommunen ska i sin planering särskilt beakta att lämpliga bostäder 
byggs för de äldre som vill/behöver byta bostad. En viktig hälsofaktor 
är tillgång till grönska. Tillgång till möteslokaler i närheten där t.ex. 
pensionärsorganisationerna ska uppmuntras att driva träffpunkter i 
enklare former. Dessa föreningar är viktiga för att bidra till att de äldre 
behåller sin hälsa så långt det går. 

Äldre som känner sig otrygga ska ha rätt till särskilt boende. Otrygghet 
ska vara tungt vägande vid prövning (biståndsbedömning). Det ska även 
vara naturligt att sammanboende par ska kunna fortsätta bo tillsammans 
om de önskar. Även om det endast är den ena partnern som har vård/
omsorgsbehov.

Både på regional och kommunal nivå kommer Centerpartiet att 
driva på en utveckling av sjukvården. Vi vill också se en utbyggnad av 
akutvården. Haninge behöver på sikt ha ett fullvärdigt akutsjukhus med 
förlossningsvård. Haninge och Stockholmsregionen växer och då behövs 
det mer vård särskilt på östra Södertörn.

Centerpartiet i Haninge vill 

• att utanförskap minimeras genom att ge medborgarna trygghet och 
genom att öka tilliten för kommunen.

• att Haninge är ett öppet och demokratiskt samhälle där invånarna är 
delaktiga.

• att lämpliga bostäder byggs för seniorer 
• arbeta för att bryta det digitala utanförskapet hos äldre och övriga 

invånare med behov.
• att brott mot äldre förebyggs.
• att politiska diskussioner inleds med Region Stockholm om byggandet 

av ett fullskaligt akutsjukhus i Haninge under mandatperioden.
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LIVSKVALITET OCH HÄLSA GENOM KULTUR, IDROTT OCH 
MENINGSFULL FRITID

Centerpartiet är ett hälsofrämjande parti som lägger fokus på att förebygga 
sjukdom och ohälsa. Människor ska få stöd till sunda levnadsvanor som 
förebygger sjukdom och för det behövs ett rikt fritidsliv.

Tidigt i stadsplaneringen ska platser för aktivitetshus, bibliotek, 
kulturhus och lek säkerställas när vi planerar nya större områden. Ytor 
för spontanidrott för alla åldrar ska prioriteras. Kombinerade lekplatser, 
utegym och fler klätter- och lekvänliga skulpturer ökar leklusten och 
motoriken hos barn, unga och vuxna.

Vi vill att det ska finnas ett brett idrottsliv i hela kommunen. Både 
etablerade och nya sporter ska bli tillgängliga för fler. Centerpartiet 
arbetar för att idrottsföreningar ska få komma till fritids och skolan, så 
att barn och unga får testa många olika idrotter. Även de barn i familjer 
utan föreningsbakgrund. Då kan fler hitta sin favorit och börja med en 
idrott. Det är också viktigt att det satsas lika mycket på tjejers och killars 
idrottande.

Nya Haninge Kulturhus ska bli den plats och huvudscen som föreningar 
och medborgare vill ha och behöver. Vi vill också se flera mindre 
utomhusscener i olika kommundelar som kan användas av alla.

Civilsamhället med de idéburna och ideella föreningarna, är de som 
skapar kultur, idrott och en aktiv fritid för kommunens invånare. Vi vill se 
mer förenings-och medborgardialoger och att kommunen planerar för 
samnyttjande av lokaler.

Centerpartiet i Haninge vill 

• lägga mer av kommunens budget på hälsofrämjande insatser.
• skapa förutsättningar för att de finns simskolor, gärna föreningsdrivna, 

vid våra badplatser sommartid.
• att det ska finnas fler fria ytor för t.ex. spontanfotboll, friidrott, boule, 

padel, m.m.
• skapa möjlighet till skid- och skridskouthyrning/utlåning på Rudan.
• hålla liv i och utveckla kommunens vandringsleder och se till att 

löpande underhåll och översyn görs.
• ta in e-sporten i kommunen, både som sport, evenemang och som 

gymnasieutbildning.
• utveckla kulturhistoriska miljöer och göra upplevelser i anslutning till 

dessa attraktiva och tillgängliga för fler.

STÄRKT INTEGRATION FÖR MEDMÄNSKLIGHET OCH 
HUMANISM

Vi lever i en globaliserad värld. Fler människor i världen migrerar, både 
för att söka skydd från krig, terror och förtryck, men också för arbete och 
studier.

Centerpartiet i Haninge står för en reglerad invandring, en 
migrationspolitik som förenar ordning och reda med medmänsklighet och 
humanism. Vi vill ha en öppen arbetskraftsinvandring för både låg- och 
högkvalificerad arbetskraft. Haninge utvecklas positivt när människor från 
andra länder kommer hit.

Integrationen är helt avgörande för att den som kommer till Haninge 
snabbt kan börja jobba. Därför vill Centerpartiet i Haninge att kommunen 
stärker civilsamhällets roll och arbetar gemensamt för ett bra mottagande 
där nyanlända snabbt erbjuds språkundervisning, samhällsintroduktion, 
kan söka jobb och bidra till kommunen.

Centerpartiet i Haninge vill

• att den reglerade invandringen i kommunen ska förena ordning och 
reda med medmänsklighet och humanism.

• att kommun och ett stärkt civilsamhälle gemensamt arbetar för ett bra 
mottagande med språkundervisning, samhällsintroduktion och hjälp 
att söka jobb.
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VI ÄR CENTERPARTIET HANINGE

Elisabeth Sandberg
Vendelsö

Petri Salonen
Handen

Björn Berg
Vendelsö

Marina Seinegård
Muskö

Annica Ullhag
Västerhaninge

Ahmet Ugan
Vega

Ronny Castin
Vendelsö

Anthon Gyllensten
Handen

Urban Axmark
Västerhaninge

Lolotte Lilliehöök
Ornö

Cal-Johan von Gegerfelt 
Brandbergen

Sven-Olof Kåhre
Jordbro

Ellen Karlberg
Vendelsö

Mikael Trolin
Dalarö

Ata-Han Keskiner
Handen
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