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SFs vision for Haderslev Kommune. 
 
SF vil arbejde for, at Haderslev fremstår som en foregangskommune, der prioriterer gode pædagogiske 
tilbud i kommunens daginstitutioner, gode undervisningsforhold i skolerne, aktive klima- og miljøtiltag, 
god ældrepleje, større social lighed og et aktivt forenings- og kulturliv.  
  
Derved skabes en kommune, som bliver et attraktivt bosætningssted for såvel borgere som 
virksomheder.  
 
Haderslev Kommunes borgere skal have gode muligheder for at trives hele livet. 
 
Det betyder: 

• at børneområdet skal være et højt prioriteret indsatsområde. Daginstitutioner og skoler skal 
bevares med den størst mulige lokale forankring og med forøgede personalenormeringer. 

 

• At kommunens klimaindsats skal betydeligt op i gear. Haderslev skal levere sin del af resultaterne til 
den vedtagne klimalov. Der skal etableres flere vindmøller og solenergianlæg, og kommunens 
indkøb skal have en grøn profil. Kommunens transport skal omstilles til at være el-baseret. 

 

• At kommunens ældrepleje skal indrettes med udgangspunkt i den enkeltes individuelle ønsker og 
behov. Der skal investeres i flere personaleressourcer til hjemmeplejen og plejecentrene. 
 

• At handicap- og psykiatriområdet skal levere specialiserede tilbud, som tilgodeser den enkeltes 
individuelle behov. Især børn og unge med psykiske lidelser skal modtage den hjælp, som vil 
forbedre deres vilkår og fremtidsmuligheder. 

 
 
Haderslev Kommune skal have åbenhed i de kommunale beslutninger og have styrket 
borgerindflydelsen. 
 
Det betyder: 
 

• At der skal være størst mulig åbenhed i det kommunale system. Flere diskussioner og beslutninger 
fra udvalgene skal i byrådssalen. For at fremme en levende debat skal de politiske udvalg konstant 
have for øje at give borgerne størst mulig indflydelse. 
 

• At lokalplaner før vedtagelse skal i offentlig høring med størst muligt offentlig fokus og debat.  
 

• At de årlige budgetvedtagelser skal foregå i fuld åbenhed, så borgerne kan se, hvad der prioriteres 
højt, og hvor der skæres i de kommunale budgetter. 

 
Haderslev Kommune skal være en kommune, hvor alle borgere oplever sig mødt ligeværdigt. 
 
Det betyder: 

• At SF vil en kommune med en stærk social profil. SF vil gå forrest i arbejdet med at skabe en 
kommune, hvor der er lige muligheder for alle, både socialt, geografisk og økonomisk.  
 

• Det enkelte menneske skal have størst mulig indflydelse på eget liv. Alle borgere skal behandles 
med værdighed og respekt for den enkeltes forudsætninger. 

 
 



  
  4 

 
                               SF Haderslev - Valgprogram til kommunevalget 16. november 2021 

Haderslev Kommune skal være en kommune med et renere miljø til alles bedste. 
 
Det betyder: 
 

• At det omgivende miljø skal være rent, sundt og giftfrit. 
 

• Kommunens energiforsyning skal inden 2030 være baseret på vedvarende energi. 
 
 
Haderslev Kommune skal være en god arbejdsplads for den vigtigste ressource, medarbejderne. 
 
Det betyder: 

• At medarbejderne skal have størst mulig indflydelse på egen arbejdssituation. En høj grad af tillid 
og mindre kontrol bør være nøgleord i kommunens personalepolitik. Efteruddannelse skal 
prioriteres højt. Tid og plads til samarbejde og faglig og personlig udvikling er vigtig for 
medarbejderne og dermed også til gavn for de borgere, som de skal servicere. 

 
Haderslev Kommune skal udnytte sine muligheder, så eksisterende og kommende arbejdspladser kan 
styrke kommunen og dermed borgerne.  
 
Det betyder: 
 

• At kommunen skal udnytte sit vækstpotentiale gennem gode serviceydelser over for børn og unge, 
god infrastruktur og transportmuligheder, gode fritids- og kulturtilbud og en aktiv klima- og 
miljøpolitik. Det vil tiltrække tilflyttere og attraktiv arbejdskraft for virksomhederne.  

 
 
 

 
 
 
 
 

SF vil en kommune der udligner sociale, geografiske og økonomiske skel  
og sikrer ligeværdige muligheder for alle. 
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Børn, unge og familien. 
 

 
 
Børneområdet er en af de allervigtigste opgaver for kommunen. At skabe optimale opvækstvilkår for 
børn, såvel i familien som i kommunens institutioner (dagpleje, daginstitution og skole), er den bedste 
garanti for, at børnene som voksne bliver harmoniske og tilfredse borgere. Ved at give børn en god 
skolegang og uddannelse, forbedres deres muligheder for at finde et godt job senere hen. 
 
Børneområdet bliver i fremtiden et vigtigt konkurrenceparameter i forhold til at tiltrække nye beboere 
og skatteborgere til kommunen. Gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud er noget af det første unge 
forældre ser på, når de skal beslutte, hvor de vil bo. Derfor er børneområdet for SF et højt prioriteret 
indsatsområde. Børn i Haderslev kommune skal føle sig værdsatte og have gode vilkår. Det vil betyde, at 
de som voksne vil føle sig værdsatte og blive selvstændige og selvsikre borgere.  
 
Det betyder: 

• At SF vil indføre minimumsnormeringer i daginstitutioner – 1 voksen til 3 børn i vuggestuen og 1 
voksen til 6 børn i børnehaven. Kommunen skal bidrage til finansieringen af dette. 

 

• At der skal være både vuggestuepladser og dagplejetilbud til gruppen af 0-3-årige børn. 
 

• At en række af kommunens nedslidte daginstitutioner over en årrække skal erstattes af nye eller 
gennemrenoverede institutioner. 

 

• At SF vil arbejde for, at der bliver et loft på 25 børn i en skoleklasse. 
 

• At der i de mindre klasser bliver indført to-lærerordninger i en del af timerne. 
 

• At lærerne får tilstrækkelig med tid til forberedelse og muligheder for relevant efteruddannelse. 
 

• At pædagoger kan indgå i undervisningsdelen i klasser med særlige udfordringer. 
 

• At der skabes bedre sammenhæng mellem skoledelen og SFO-delen – især i forhold til arbejdet 
med børnenes sociale kompetencer. 
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• At specialtilbuddene i skoledelen får tilført de nødvendige økonomiske ressourcer uafhængigt af 
ønsket om at øge økonomien i almendelen. 

 

• At der gives psykologhjælp og mentorstøtte til unge med psykiske problemstillinger. 
 

• At kommunen skal have et beredskab, som kan gå ind og støtte og vejlede familier, der har så store 
vanskeligheder, at de har svært ved at tage vare på deres børn eller, hvis det ikke er tilstrækkeligt, 
kan tage vare på børnene i stedet for forældrene.  
 

• At kommunen har aftaler om pladser hos gode familieplejer, på socialpædagogiske opholdssteder 
eller på døgninstitutioner til de børn, som ikke kan bo i eget hjem.  

 

• At unge efter folkeskolen får en ungdomsuddannelse, der giver adgang til enten en 
erhvervsuddannelse, en mellemlang uddannelse eller en videregående uddannelse.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SF vil en kommune, hvor der er de bedst mulige 
opvækst- og læringsvilkår for børn og unge. 
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Ældre, handicappede og psykiatri. 

For SF er det vigtigt, at alle personer med et handicap fuldt ud kan nyde godt af alle 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at respekten for 
deres naturlige værdighed fastholdes.  
 
Kommunens ældre har krav på et værdigt liv uanset deres funktionsevne. Øget forebyggelse skal gøre de 
ældre selvhjulpne længst muligt, men kommunen skal have en ældrepleje (plejecentre og hjemmepleje), 
der sikrer de ældre med behov for plejehjælp, høj livskvalitet.  
 
Der er i disse år stigning i antallet af mennesker, der har psykiske lidelser. Derfor skal socialpsykiatrien 
opprioriteres i et samarbejde med regionens sygehus- og dagbehandlingspsykiatri. 
 
 
Det betyder: 
 

• At SF vil arbejde for en anstændig og værdig omsorg for de ældre i Haderslev Kommune. 
 

• At der sker en opprioritering på hjemmeplejeområdet. I dag får mange ældre, der bor i eget hjem 
for lidt hjemmehjælp.  

 

• At de ældre skal have mulighed for at deltage i fysiske og sociale aktiviteter – der skal ansættes 
nødvendigt personale til at understøtte dette. 

 

• At der er behov for flere alternative bo- og hjælpemuligheder, som giver øget tryghed til de ældre, 
som ikke kan blive visiteret til plejehjemsplads. 
 

• At genoptræning efter sygdomsforløb skal iværksættes hurtigt, og der skal afsættes tilstrækkeligt 
tid til det. 
 

• Kosten for ældre skal være sund og økologisk i størst muligt omfang. 
 

• At SF vil arbejde for at fjerne barrierer, der hindrer fysisk eller psykisk handicappede i at deltage i 
samfundslivet på lige fod med andre.  
 

• SF vil arbejde for de handicappedes personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg, og 
at blive selvhjulpne i højst mulig grad. 

 

• At personalet i videst muligt omfang bør bestå af uddannede medarbejdere  
 

• At de socialpsykiatriske tilbud skal være åbne alle ugens syv dage. Det kan bidrage til, at 
patienterne får øget livskvalitet i hverdagen, samt hindre indlæggelser. 
 

• At værestederne skal have øget åbningstid og øgede personaleressourcer. 
 

• At der for unge med psykiske udfordringer er behandlingstilbud og væresteder, som tilgodeser 
deres behov.  
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• At SF på misbrugsområdet fortsat ønsker at opprioritere indsatsen på det forebyggende område, 
bl.a. ved et øget opsøgende arbejde.  
 

• At både dag- og døgnbehandling for alkohol- og stofmisbrug skal være mulig og kunne tilbydes og 
iværksættes uden ventetider. 
 
 

 
 
 
 
 

    
 

            
SF vil en kommune, 

                                           hvor ældre, handicappede og sindslidende 
                                                                                    lever et værdigt og aktivt liv. 
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Kultur og Fritidsområdet. 

 
SF vil støtte de lokale kræfter, der inden for fritids- og kulturlivet bidrager til at skabe sammenhold.  
De forskellige løsninger for aktiviteter, som et lokalsamfund har tradition for, skal kommunen støtte op 
omkring og yde de nødvendige ressourcer til. 
Kultur- fritids- og foreningslivet skal støttes, mens den professionelle idræt må tage vare på sig selv.  
 
Det betyder: 

• At borgerne skal have rige muligheder for at udøve eller opleve kultur.  
 

• At et bredt udbud af forskellighed skal tegne kommunens kulturliv. 
 

• At Haderslev Kommune skal vægte støtten til kultur højt. Dertil hører kommunale kulturtilbud som 
bibliotekerne, Bispen, museerne, SkateCity og Teatret Møllen.  

 

• At byens musikliv skal opprioriteres. Bispen skal igen have økonomi til at kunne arrangere flere 
koncerter med kendte og mindre kendte kunstnere – både på Bispen og på Harmonien. 

 

• At kommunen skal støtte det frivillige foreningsarbejde, såvel det bestående som nye initiativer. 
Praktisk gennem at stille de nødvendige fysiske rammer til rådighed, samt at have kommunale 
medarbejdere, der har viden og indsigt og formår at facilitere og udfordre. Økonomisk med støtte 
gennem generelle tilskud og enkeltydelser i forhold til specifikke tiltag og uddannelse til frivillige 
ledere. 

 

• At fritidstilbuddene skal være alsidige, så flest mulige oplever, at deres fritidsinteresse kan dyrkes 
lokalt sammen med andre. 

 

• At SF vil arbejde for, at der bliver bygget en ny svømmehal i Haderslev. 
 

• Der skal skabes rum og plads til organiserede og uorganiserede fritidsaktiviteter.  
 

• At sundhedsperspektivet skal inddrages ved vurderingen af støtte til fritidsaktiviteten, og det skal 
ses som en mulig forebyggende indsats. 

 

• At der skal være særligt fokus på de ikke foreningsvante børn og unge og unge med anden etnisk 
baggrund end dansk. Vokseninteresse og motiverende tiltag er nøgleord i forhold til disse unge. 

 

SF vil en kommune, 
 hvor der er mulighed for at deltage i alsidige  
kultur- og fritidsaktiviteter. 
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Beskæftigelsesområdet 

Arbejdsløshed er belastende for den enkelte medborger og er spild af ressourcer. I mange tilfælde 
oplever den ledige socialt afsavn og personlig usikkerhed. SF vil arbejde for en indsats, der hurtigst muligt 
hjælper til genansættelse eller (videre)uddannelse, for derigennem at minimere de sociale, personlige og 
økonomiske konsekvenser. 
 
Det betyder: 

• At det er vigtigt at satse på opkvalificering og uddannelse til de ledige. Især ufaglærte ledige skal i 
vid udstrækning tilbydes uddannelse for at øge chancen for varig beskæftigelse. 
 

• At en kombination af beskæftigelsestilbud og individuelle tilbud som fx. mentorordninger, fysisk og 
psykisk behandling, sprogundervisning og motionsordninger skal anvendes hyppigere 

 

• At der skal sikres en indsats imod ungdomsarbejdsløshed. Derfor skal det private erhvervsliv 
inddrages og være med til at påtage sig et ansvar i beskæftigelsespolitikken, så vi får et rummeligt 
arbejdsmarked. 

 

• At SF ønsker, at erhvervslivet påtager sig en forpligtelse til at få ledige i arbejde. Anvendelse af 
sociale klausuler eller partnerskabsaftaler kan fremme dette.  

 

• At de ansatte i Jobcentret skal have den nødvendige uddannelse, så de kan gennemføre samtaler 
med ledige og sygemeldte, hvor de udviser den forventede respekt og empati for borgernes 
integritet. God og kompetent ledelse er forudsætningen for, at medarbejderne kan levere god 
service for borgerne. 

 

• At Byrådet skal afsætte midler til og give muligheder for en forebyggende indsats, god ledelse og 
godt arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser for at mindske omfanget sygefravær grundet 
belastende arbejde. 
 

• At kommunen skal samarbejde med private virksomheder om at fremme et godt arbejdsmiljø, 
herunder rådgivning om at lette de fysiske og psykiske belastninger på arbejdspladsen. 

 

• At borgere, der på trods af de særlige indsatser ikke kan arbejde under normale forudsætninger, 
skal alt efter individuelle hensyn hjælpes til anden mulighed, f.eks. førtidspension, revalidering eller 
fleksjob.  
 

• At kronisk syge uden udsigt til helbredelse skal tilkendes førtidspension og ikke sættes i årelange 
perspektivløse ressourceforløb. 

 

• At Jobcentret skal have fokus på samarbejde og dialog med de ledige og sygemeldte i stedet for 
sanktioner og kontrolforanstaltninger.  

 

• At borgernes sagsforløb skal behandles og afklares hurtigst muligt. Årelange afklaringsforløb med 
et væld af praktikker skal ophøre. 
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• At SF vil arbejde for integration af kommunens flygtninge og indvandrere. De skal kunne føle sig 

værdsatte og accepterede.  
 

• At flygtninge- og indvandrerfamiliernes børn og unge skal have mulighed for at deltage i 
almindelige sociale aktiviteter sammen med danske børn og unge, så de får dannet netværk og 
derigennem får personlig styrke til at gennemføre en uddannelse og senere få et godt job. 
Integrationen i lokalsamfundet og kontakten til andre børn og unge skal prioriteres højt.  
 

• At udsatte boligområder skal være levende og attraktive og have blandede boligformer, der 
inviterer flere til at bosætte sig i dem. I stedet for kortsigtede helhedsplaner for de udsatte 
områder ønskes en mere langsigtet boligsocial indsats. 

 

• At kommunen skal arbejde på, at flere etniske minoriteter bliver en del af kommunens foreningsliv, 
både som frivillige hjælpere og som aktive deltagere.  
 

 
 
 

 
 
 

SF vil en kommune, 
hvor borgernes ressourcer anvendes til gavn 

for den enkelte og samfundet.  
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Sundhed og forebyggelse. 
 
Sundhedsfremme og forebyggelse er en god investering. Ud over at det fremmer livskvaliteten for det 
enkelte menneske, vil det over en lang årrække spare mange mennesker for sygdom og kommunen for 
udgifter til dyr sygehusbehandling. 
 
Forebyggelse har et meget langt tidsperspektiv, hvor resultaterne ikke kan ses før over en lang årrække. 
Ikke desto mindre er det den eneste fornuftige vej at gå – til gavn for kommende generationer og til gavn 
for kommuneøkonomien om 10-20 år.  
 
Det betyder: 

• At de kommunale sundhedscentre skal være hjørnestenen i den forebyggende indsats. Det gælder 
såvel det somatiske som det psykiske område.  
 

• At indsatsen mod arbejdsmiljøbetingede sygdomme skal øges. Det gælder f.eks. stressrelaterede 
sygdomme. Samarbejde med såvel offentlige som private virksomheder i forhold til forebyggelse 
inden for arbejdsmiljøet skal være en af sundhedscentrets vigtige opgaver. 

 

• At SF vil arbejde for, at Haderslev Kommune bliver foregangskommune i forebyggelse og 
genoptræning. Først og fremmest for borgernes og patienternes skyld, men også af hensyn til 
økonomien, da det kan spare kommunen for betydelige sygehusudgifter.  
 

• At SF vil arbejde for øget udbud af sund kost i alle de kommunale institutioner og virksomheder. 
 

• At øgede muligheder for bevægelse i Haderslev kommune, en ny svømmehal, flere gode cykelstier 
og generelt udvidet brug og tilgængelighed af det åbne rum er på SFs arbejdsplan.  
 

 
 
 

 
 

 

SF vil en kommune, 
der skaber rammer og vilkår 

for et sundt liv. 
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Kommuneplanlægning, trafik og miljø. 
 
Haderslev kommune består af både land og by. SF ønsker, at der skal ske udvikling i begge områder. Selv 
om tendensen er, at flere ønsker at bo i byerne, skal kommunen gennem sin planlægning sørge for, at 
det også er interessant at bosætte sig i landområderne. 
 
Beskyttelse af natur og miljø har været lavprioritetsområde for det borgerlige flertal. Derfor vil SF igen 
have sat klima- og miljøtiltag på kommunens dagsorden. 
 
At tiltrække nye og flere beboere til kommunen bliver altafgørende for at kunne bevare og udbygge den 
kommunale service. Derfor skal vi sørge for, at der er byggegrunde til nye virksomheder, og at 
eksisterende virksomheder har mulighed for at udbygge. At familierne kan finde attraktive boliger. At der 
er adgang til rekreative områder, og at vi værner om naturen og miljøet. Der skal være plads til alle og 
plads til mangfoldighed i kommunen. Det skal være hovedprincippet i kommunens planlægning. 
 
Det betyder: 
 

• At Kommuneplanen og de enkelte lokalplaner, som kommuneplanen efterfølgende bliver udmøntet 
i, skal være genstand for en grundig offentlig debat forud for vedtagelse. For SF er det vigtigt, at 
Byrådet lytter til befolkningens synspunkter og eventuelle indsigelser, når der bliver udarbejdet 
lokalplaner. 
 

• At virksomheder skal placeres i de i kommuneplanen udlagte industriområder. Dog ser SF gerne, at 
mindre virksomheder med op til ca. 10 ansatte får mulighed for at placere sig i landområder efter 
en konkret miljøvurdering og efter høring i lokalbefolkningen.  

 

• At et veludbygget kollektivt trafiksystem skal styrke interessen for at bosætte sig i landområder. 
Dette også af hensyn til børnenes muligheder for at deltage i skole- og fritidsaktiviteter, som ikke 
foregår i deres lokalområde. 

 

• At gågaden i Haderslev skal udvides med strækningen Gravene – Nørregade – Torvet, så vi får en 
bilfri gågadetrekant i bymidten. Nørregade skal være sivegade, hvor taxier, små el-busser og 
handicapbiler skal have dispensation til at køre ind i gågaden med max. 20 km/t.  

 

• AT SF går ind for placering af flere vindmøller i kommunen, men er opmærksom på både de 
dokumenterede og de formodede sundhedsmæssige virkninger af vindmøller. Derfor skal 
kommunens vindmølleplan gennemføres efter grundig dialog med lokalbefolkningen. SF vil arbejde 
for objektive afstandskrav til vindmøller, der fuldt ud sikrer, at befolkningen ikke udsættes for støj 
eller andre sundhedsskadelige ulemper. 

 

• At SF støtter etablering af flere solfangeranlæg.  
 

• At Haderslev Kommune skal have udarbejdet en klimastrategi og en klimaplan, der peger min. 10 år 
ud i fremtiden. 
 

• At Haderslev kommune skal være giftfri. Alle kommunens arealer skal holdes efter pesticidfrie og 
økologiske principper. 

 

• At den kommunale kontrol af virksomheders miljøbelastning skal øges – gennem dialog med 
virksomhederne om deres miljøforhold – og med påbud, hvis dialog ikke rækker. 
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• At nye kommunale bygninger skal i fremtiden bygges efter højest mulige energirigtige standarder. 
Samtlige eksisterende kommunale bygninger skal løbende gennemgå energimæssig renovation, så 
der spares mest muligt på energiforbruget.  
 

• At kommunen skal påbegynde en omlægning af de kommunale biler til eldrevne biler. 
 

• At tilslutning til fjernvarme skal inden med max. 10 år være obligatorisk i byområderne i Haderslev, 
Vojens og Gram til erstatning for olie- og naturgasfyr. 
 

• At SF ønsker gennemført forsøg med gratis buskort for at øge den kollektive trafik.  
 

• At det gratis buskort til alle skolebørn skal fastholdes. 
 

• At der løbende skal udbygges med flere cykelstier, som kan øge trafiksikkerheden for børn og andre 
cyklister. 

 
 

 
 
 

 

SF vil en kommune, 
hvor det er attraktivt 

at flytte til og bo. 
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Socialområdet.  
 
Nogle mennesker har vanskeligt ved at finde sig til rette i vores effektive og hurtigt foranderlige 
samfund. Det gælder desværre også mange unge mennesker. For dem skal kommunens være det 
sikkerhedsnet de har brug. Kommunens beredskab skal være parat med hjælp til familier, der har 
handicappede børn og med hjælp til de unge, der ikke kan gennemføre en uddannelse eller komme i job. 
Kvinder der bliver udsat for vold i et parforhold skal have mulighed for at søge hjælp og beskyttelse, når 
det er påkrævet. 
 
Det betyder: 
 

• At den kommunale sagsbehandling over for familier med et handicappet barn skal arbejde hurtigt 
og være i stand til at træffe faglige rigtige beslutninger, der hjælper disse familier. Empati og 
samarbejde er nøgleord i den sagsbehandling. 

 

• At familier skal tilbydes den nødvendige støtte og hjælp for at kunne give det handicappede barn et 
så normalt liv som muligt. 
 

• At kommunen skal have gode og nødvendige aflastningstilbud til familierne. 
 

• At børn, der ikke kan bo i eget hjem, får gode og udviklende tilbud om familiepleje eller ophold på 
døgninstitution. 
 

• At unge får tilbudt nødvendige støttefunktioner, som f.eks. mentorordning, psykologhjælp, 
kontakter til frivillige organisationer, der har erfaring med netop deres problemstillinger. 
 

• At kommunen skal have påkrævede væresteder for unge med psykiske udfordringer, der har behov 
for at etablere netværk med andre unge i samme situation. 
 

• At kommunen sørger for tilstrækkeligt antal pladser på kvindekrisecentret, så ingen voldsramte 
kvinder banker forgæves på krisecentrets dør.  
 

 
 
 

SF vil en kommune, som tager sit sociale ansvar alvorligt  
og sørger for den påkrævede hjælp til psykisk sårbare og andre med behov for støtte.  
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Landdistrikter. 
 
Haderslev er en kommune, som dækker et stort geografisk område. Selv om tendensen er, at flere og 
flere flytter til byerne, er det vigtigt, at der sker udvikling i hele kommunen – også i landdistrikterne. 
 
Kommunen skal sørge for, at såvel borgere som virksomheder har mulighed for at bosætte og etablere 
sig over hele kommunen. God infrastruktur, gode boliger, daginstitutioner og skoler, fritidsaktiviteter og 
arealer til erhvervsvirksomheder skal i størst muligt omfang være tilgængelig også i landdistrikterne. Det 
er en forudsætning for at tiltrække flere beboere og virksomheder. 
 
Det betyder: 

• At der skal forefindes byggegrunde i relevant omfang i landdistrikterne, så folk der ønsker at flytte 
til en mindre by eller landsby kan bygge nyt. 
 

• At kommunens energiplanlægning giver mulighed for, at landsbyer kan få økonomisk tilskud til 
aktiviteter i landsbyen, når der etableres vindmøller eller solvarmeanlæg i deres nærområde. 

 

• At den kollektive trafik skal udbygges så børn, unge og ældre i landdistrikterne har et alternativ til 
privatbilismen. 

 

• At fritids- og kulturtilbud skal understøttes – evt. gennem koordinering mellem flere 
nabolandsbyer. 

 
 
 
 

 
 
 

 

SF vil en kommune, 
Hvor der sker udvikling i hele kommunen. 
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Kommunal økonomi og erhvervspolitik. 
 
Kommunens økonomi er og vil i årene fremover være under stærkt pres. Befolkningssammensætningen 
med flere ældre og andre uden for arbejdsmarkedet betyder, at skattegrundlaget er nedadgående. 
Derfor er det helt afgørende, at kommunen lykkes med at tiltrække nye borgere, der kan lægge flere 
skattekroner i kommunekassen. Det vil være forudsætningen for at kunne bevare kommunens 
serviceniveau.  
 
Derfor skal kommunen også turde satse i forhold til nye tiltag, som kan gøre kommunen interessant som 
bosætningskommune for mennesker og for virksomheder. Gode børneinstitutioner. Mangfoldige fritids- 
og aktivitetstilbud. Uddannelsesmuligheder for unge. Attraktive erhvervs- og boliggrunde. Effektiv og 
hurtig service over for virksomheder. En aktiv klima- og miljøpolitik. Disse ting skal være nogle af 
redskaberne til at gøre kommunen attraktiv for potentielle tilflyttere. 
 
Det betyder:  

• At SF ikke vil hæve personskatterne. Haderslev ligger i den absolut høje ende m.h.t. skatteprocent. 
Derfor skal personskatten holdes i ro. 
 

• At kommunens anlægsbudget skal have en pæn størrelse, så vi dels kan få bygget nyt, og dels få 
moderniseret de gamle og nedslidte bygninger – f.eks. daginstitutioner og skoler.  

 

• At Haderslev skal gøres til en kommune, hvor eksisterende og nye virksomheder føler sig velkomne. 
Vores service skal ligge over det, som virksomhederne forventer. Også dette er en forudsætning for 
at skabe vækst og øget skattegrundlag i Haderslev. 
 

• At Haderslev primært er en sønderjysk kommune, der vil det sønderjyske samarbejde. SF ser gerne 
det tværkommunale samarbejde udvidet – f.eks. på det børnespecialiserede område. 

 

• At kommunen skal være en streng og retfærdig miljøvogter. Grundig og kompetent vejledning i 
miljøspørgsmål vil ofte kunne forebygge miljøskader. De virksomheder, som bevidst skaber 
miljøforurening, skal kommunen reagere hurtigt og konsekvent over for, og de skal selv betale for 
oprydning. 

 
 

 
 

 

SF vil en kommune, 
hvor der er orden i økonomien,, 

og hvor det er attraktivt at drive virksomhed. 
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Om SF-Haderslev. 
 
SF har haft en repræsentant i Byrådet i perioden 2017-2021. SF har stillet en lang række forslag i Byrådet 
og blandt fået vedtaget, at kommunen skal udarbejde en klimastrategi og klimaplan, ligesom vi har fået 
vedtaget, at borgere nu kan samle underskrifter for at få et forslag behandlet i Byrådet.  
 
SF vil arbejde for et systemskifte i Byrådet, så det borgerlige flertal bliver afløst af et rødt flertal. Vi er 
parat til igen at påtage os et ansvar i et rødt flertal, hvor SFs politik kan sætte klare fingeraftryk. 
 
Udligningsreformen og nogle folketingsbeslutninger – f.eks. omkring minimumsnormeringer i 
daginstitutioner – har øget muligheden for at forbedre den kommunale service. SF prioriterer 
børneområdet, ældreområdet og klimatiltag højt. Netop satsning på disse områder vil også styrke 
kommunens image og muligheden for at blive en attraktiv kommune for tilflyttere. 
 
Her er nogle af SFs forslag i Byrådet i den forgangne periode: 
 

• Forslag om, at der inden udgangen af 2021 skal ske en afklaring af anvendelsen af det 
tidligere sygehus på Skallebækvej. (Forkastet af borgerligt flertal). 

• Forslag om at sende en opfordring til økonomi- og indenrigsministeren om at suspendere 
kommunens serviceramme. (Forkastet af borgerligt flertal) 

• Forslag om, at Haderslev indgår aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive 
klimakommune. (Forkastet af borgerligt flertal og socialdemokratiet). 

• Forslag om, at kommunens investeringer i fossile selskaber bringes til ophør. (Vedtaget) 

• Forslag om at indføre borgerdrevne forslag. (Vedtaget i budgetforlig 2021). 

• Forslag om at fjerne parkeringskontrol. (Forkastet af alle andre i Byrådet). 

• Forslag om ændring af kompetenceplan, så det er det politiske niveau, der skal godkende 
større byggerier. (Blev forkastet i Plan og Miljøudvalget). 

• Forslag om at ændre Indsatsplanen for beskæftigelsesindsatsen. (Forkastet af borgerligt 
flertal). 

• Forslag om, at der udarbejdes klimastrategi og klimaplan. (Vedtaget). 
 

STEM PÅ SF VED BYRÅDSVALGET D. 16. NOV. 2021  
 

 

Følg SFs initiativer på www.facebook.com/sfhaderslev  
Eller vores hjemmeside www.sf.dk/Haderslev  

 

 

http://www.facebook.com/sfhaderslev
http://www.sf.dk/Haderslev
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Kontakt til SF Haderslev: 

Har du spørgsmål eller kommentarer til SFs valgprogram er du velkommen til at kontakte en af 

partiets fire spidskandidater: 

1. Hanne Pedersen - hannes_post@hotmail.com – tlf 28 13 96 39 

2. Anike Lund – anikelund@gmail.com – tlf 22 79 96 83 

3. Leif Storgaard Pedersen - lsp@familieterapi-online.dk – tlf 61 69 72 27 

4. Martin Holm Rønne - martinholm.roenne@gmail.dk – tlf 25 37 19 20 

Eller SFs nuværende Byrådsmedlem: 

Bent Iversen – iver@haderslev.dk – tlf 21 70 60 11 

Eller SF Haderslevs næstformand: 

Jørgen Holstener Larsen – holstener@yahoo.dk – tlf 61 70 29 95 

 Du kan også følge SF i Haderslev kommune på vores facebookside: 

www.facebook.com/sfhaderslev  

eller på vores hjemmeside:  

www.sf.dk/haderslev  

Ønsker du at blive medlem af SF, kan det også ske via SFs hjemmeside: 

www.sf.dk  

 

 

mailto:hannes_post@hotmail.com
mailto:anikelund@gmail.com
mailto:lsp@familieterapi-online.dk
mailto:martinholm.roenne@gmail.dk
mailto:iver@haderslev.dk
mailto:holstener@yahoo.dk
http://www.facebook.com/sfhaderslev
http://www.sf.dk/haderslev
http://www.sf.dk/


  
  20 

 
                               SF Haderslev - Valgprogram til kommunevalget 16. november 2021 

 
SFs Kandidatliste til kommunalvalget d. 16. november 2021: 
 

 
1. Hanne Pedersen   Haderslev  Butiksleder  

  
2. Anike Lund  Kelstrup   Pædagogstuderende 

      
3. Leif Storgaard Pedersen  Hoptrup  Familieterapeut  

 
4. Martin Holm Rønne Haderslev  Gymnasieelev 

   
5. Lene Wildfang Larsen Haderslev  Projektleder  

  
6. Tobias Jørgensen  Mølby   Socialrådgiverstuderende  

 
7. Bent Iversen  Haderslev  Byrådsmedlem 

    
8. Pia Ibsen Andersen  Hoptrup   Pædagog  

  
9. Anton Niemann  Haderslev   Fhv. Forstander 

  
10. Kresten P. Andersen Vojens  Fhv. Socialpædagog 

  
11. Vera Esmann Bonde Hjartbro  Fhv. Socialpædagog 

   
12. Peter Christensen  Haderslev   Fhv. Socialrådgiver 

 
13. Helge C. Jacobsen  Over Aastrup  Pensioneret led. Psykolog 

  

 


