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TILLSAMMANS TAR VI BOTKYRKA FRAMÅT!
För oss socialdemokrater har tryggheten alltid varit central. Trygghet på gator och
torg, i arbetslivet, skolan, omsorgen och i att den gemensamma välfärden fungerar.
Det är grunden i det socialdemokratiska samhällsbygget.
Våra satsningar på den gemensamma välfärden gör att det går bra för Botkyrka. Vi
kan se att skolresultaten stiger, bostäder byggs och våra äldre får det allt bättre.
Men vi har fortfarande stora utmaningar med ojämlikhet och otrygghet.
Detta kan vi aldrig acceptera. Vi måste en gång för alla kraftsamla och tillsammans
bryta den ojämlikhet och otrygghet som skadar vårt samhälle och leder till
segregation.
Tuffare tag mot brottsligheten tillsammans med satsningar på den gemensamma
välfärden är vårt bästa vapen mot kriminalitet, otrygghet och segregation.
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1. SKOLA - UTBILDNING KOMMER FÖRST!
Botkyrka ska ha Sveriges bästa skolor och förskolor. För att nå dit vill vi Socialdemokraterna
prioritera skolan och förskolan i kommande budgetar. Men pengarna ska användas till att
förbättra skolresultaten – inte till stora vinstuttag.
Oavsett om man bor i Norsborg eller Tullinge förtjänar våra barn en förstklassig
utbildning. Kunskap och lärande ska vara i fokus och ingen elev får lämnas efter eller hållas
tillbaka.
Vi kan tydligt se att de satsningar som gjorts under åren har gjort skillnad. Skolresultaten
har förstärkts och likvärdigheten ökat, men vi är långt ifrån nöjda. Alla Botkyrkas förskolor
och skolor ska vara attraktiva och hålla hög kvalité. Ingen ska behöva känna sig tvungen att
välja bort den närmaste skolan. Kampen för att alla barn ska lyckas i skolan är central.
Vi socialdemokrater vet att det är i skolan som vi lägger grunden till resten av våra liv. Vi
vet att barn som inte får rätt stödinsatser i skolarbetet riskerar att halka efter, vilket i
förlängningen kan få stora negativa effekter både för den enskilde och för samhället. Vi vet
också att elever lyckas olika väl i skolan och att detta många gånger är knutet till
socioekonomisk bakgrund. Detta kan vi aldrig acceptera. Vi måste krossa den rådande
skolsegregation och se till att varje elev, oavsett förutsättningar, når sin fulla potential.

1.1 Framtiden startar i förskolan
Förskolan är en av de absolut viktigaste samhällsfunktionerna vi har. Den lägger grunden för
våra barns livslånga lärande och har potential att vara motor i att bryta de ojämlikheter som
finns i samhället. Förskolan formar och utbildar kommande generationers Botkyrkabor.
Lyckas vi i förskolan stärker vi barnens möjligheter att lyckas i grundskolan och
gymnasieskolan.
Alla föräldrar ska känna sig trygga i att lämna sina barn på förskolan i Botkyrka. Vi ska ha
öppettider som speglar våra medborgares arbetsliv, välutbildade pedagoger, attraktiva och
inspirerande förskolebyggnader och spännande utemiljöer för våra barn. Lek, omsorg och
lärande går hand i hand. Därför vill vi socialdemokrater fortsätta med vår upprustning av
våra lokaler och miljöer.
Vi som kommun måste bli bättre på att informera om alla förskolans fördelar och arbeta
mer uppsökande för att öka inskrivningsgraden i förskolan. För vi vet att barn som går i
förskolan lyckas bättre i sin skolgång. De får ett starkare svenskt språk och bättre sociala
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färdigheter. Det språkutvecklande arbetet är centralt i förskolan, det är nyckel till det
livslånga lärandet och det aktiva medborgarskapet.
Det vi gör i förskolan återspeglar sig i vårt framtida samhälle. Därför behöver vårt
trygghetsarbete börja redan i förskolan. Genom ett aktivt förebyggande arbete i förskolan
kan vi tidigt upptäcka och sätta in resurser för att hjälpa barn så väl som familjer att lyckas i
vårt samhälle.

1.2 Krossa skolsegregationen
Alla barn ska lyckas i skolan. Vem dina föräldrar är, eller vad de har för utbildningsbakgrund
ska inte spela roll för vilka förutsättningar du får i livet. Vi måste bygga vår politik på att
krossa rådande strukturer och minska de skillnader som finns mellan våra skolor.
Det ska inte spela någon roll i vilken förskola du börjar i eller vilka lärare du har i
grundskolan, utan alla våra elever har rätt till den bästa utbildningen som finns. Detta är och
kommer att vara vår huvudfokus.
För att lyckas med detta krävs det mod, vi behöver kunna prioritera och fokusera på att
minska ojämlikheterna. Det kan handla om: säkra språkkompetenser bland personal på våra
skolor/förskolor, särskilda resurser för att minska segregationens effekter, fler förstelärare i
områden med stora utmaningar, riktade satsningar för att höja kompetensen hos personal i
de enheter som har det svårast och bättre studiehandledning. Men också strukturella
förändringar såsom införandet av ett maxtak för hur många nyanlända elever en skola kan
ha och skapa mer effektiva och attraktiva skol- och förskolemiljöer i de områden som
brottas med skolsegregation.

1.3 Kunskap i fokus
Alla barn förtjänar att lyckas i skolan/särskolan. Undervisningen ska hålla hög kvalité och
kunskapsuppdraget ska vara i fokus. Vi behöver anställa fler behöriga lärare och plocka bort
onödiga arbetsuppgifter från dem, så att de kan fokusera på undervisning. Det finns vissa
uppdrag som andra än just lärare kan sköta exempelvis, att vakta på rasterna, reda ut
konflikter eller jobba för ökad idrott och rörelse.
Sådana arbetsuppgifter kan skötas av lärarassistenter, socialpedagoger, men även av
förebilder från exempelvis en lokal fotbollsklubb. Detta är ett arbetssätt som vi vill utöka
och utveckla.
Även fritidshemmen spelar en stor roll. Genom att stärka upp fritidshemmen med fler
vuxna så kan dessa vara med och stötta elever under deras skoldag samt på eftermiddagen.
För att klara målet om Sveriges bästa skolor och förskolor behöver vi kraftsamla, hela
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samhället måste hjälpa till. Allt ifrån civilsamhälle till statliga myndigheter och andra
kommunala förvaltningar behöver vara en del av resan. Det kan handla om samarbeten med
enskilda föreningar, trygghetsprojekt med polis eller med ökad kontakt med socialtjänst för
att tidigt kunna identifiera och sätta in riktade insatser.
Våra gymnasier ska vara välfungerande, attraktiva och erbjuda ett rikt programutbud som
matchar våra ungas intressen och arbetsmarknadens behov, högskoleförberedande
program så väl som yrkesförberedande. Vi behöver bygga ut med fler gymnasieplatser, för
att undvika att elever ofrivilligt tvingas gå i skolor utanför kommunen.

1.4 En skola att trivas och må bra i
Botkyrkas skolor ska vara en plats där barn och ungdomar mår bra. Vi socialdemokrater vill
fortsätta stärka kommunens arbete med att minska stök på lektionstid, öka tryggheten och
på så sätt också trivseln i skolan. Det är förutsättningar för att våra elever ska lyckas i skolan.
Skolan har ett stort ansvar i att jobba med elevers såväl som organisationens
värdegrund. Arbetet med att hela tiden stå upp för solidaritet, mänskliga rättigheter och
demokratiska värderingar är central. I Botkyrka ska alla skolor arbeta normkritiskt och
våldsförebyggande genom metoden “Mentor in Violence Prevention” (MVP) eller annat
likvärdigt program. Nolltolerans mot kränkningar, våld och hot är en självklarhet.
För att minska stressen i skolan och öka trivseln vill vi utöka mobilförbudet i skolan till att,
på fler skolor, även innefatta raster. Mobiltelefoner hör inte hemma i klassrummen, men de
har även negativa effekter på skolraster. Ett utökat mobilförbud väntas minska skärmtid, öka
fysisk aktivitet och stärka elevers sociala interaktioner.
Vi kommer dessutom att fortsätta utveckla kommunens satsning på skolfrukost för att på
så sätt öka andelen elever som äter frukost och minska den upplevda stressen på
morgonen. Vi vet att mätta magar bråkar mindre och lär sig mer.
Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland unga. Många elever mår psykiskt dåligt eller
har problem av olika slag, det kan påverka livet i stort men även möjligheten att lyckas med
sina studier. Därför behövs fler vuxna i skolan som eleverna känner förtroende för och kan
prata med. Det avlastar lärarna och skapar trygghet för eleverna. Tillgången till kuratorer,
skolsköterska, skolläkare, psykolog och annan personal med specialpedagogisk kompetens
spelar en enormt viktig roll i kampen mot den psykiska ohälsan, och de utgör en viktig
kugge i skolans arbete och för elevernas förutsättningar att kunna lyckas. Därför vill vi
genom ökad samverkan och genom att sätta miniminivåer på hur en skola kan bemanna sin
elevhälsa garantera att alla elever kan möta en stark och kompetent elevhälsa.
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Vi behöver stärka och fortsätta utveckla våra arbetssätt med elevhälsan för att säkra att
elever som behöver extra stöd fångas upp tidigt. Diagnoser och särskild anpassning ska inte
dröja utan skolor ska ha kapacitet och förutsättningar att snabbt kunna stötta eleverna i
deras lärande oavsett vilken skolform.

Därför vill vi:

1. Införa språktester vid nyanställning av personal i förskolan och grundskolan samt
obligatorisk kompetensutveckling i svenska av befintlig personal med svårigheter i
svenska.
2. Jobba uppsökande för att få fler barn att gå i förskolan och implementera vårt
våldsförebyggande arbete Tåget på samtliga förskolor.
3. Anställa fler förskollärare samt genomföra kompetensutvecklingsinsatser för att
garantera 100% utbildade barnskötare i förskolan.
4. Inför ett maxtak för andel nyanlända i kommunens skolor samt säkerställ att
nyanlända elever så snabbt som möjligt hamnar i ett svensktalande sammanhang.
5. Fler vuxna i skolan och på fritids för att på så sätt avlasta lärare och stötta elever.
6. Ökad samverkan med civilsamhället för att avlasta lärarna och skolorganisationen
men också stärka skolan som mötesplats både under och efter skoltid.
7. Bygga en ny skola av toppklass i Hallunda och fortsätta kommunens
upprustningsarbete av förskolor så väl som skolor.
8. Minska mobilanvändandet i skolan genom att införa fler mobilfria skolor. Vi har idag
mobilfria lektioner på samtliga skolor.
9. Säkra att alla elever, inte minst elever i särskolan, är garanterade god tillgång till
elevhälsa - kuratorer, skolsköterska, skolläkare, psykolog och annan personal med
specialpedagogisk kompetens
10. Förstärk arbetet med flexgrupper och barn i behov av särskilt stöd. Kommunen ska
ha en tydlig plan och strategi för hur kommunen på bästa sätt kan möta alla barns
behov.
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2. ALLA SOM KAN JOBBA SKA JOBBA
Ett arbete skapar egenmakt och frihet för individen, men det stärker också stabiliteten och
sammanhållningen i våra kommundelar. Vi vill att fler Botkyrkabor ska ha ett arbete att gå
till. Det minskar klyftorna och skapar ett tryggare samhälle. När vi arbetar och betalar skatt
så har vi råd att fortsätta bygga vår kommun och välfärd starkare, för oss alla
Men jobben måste komma med schyssta villkor och en lön det faktiskt går att leva på.
Kommunen som arbetsgivare och de upphandlingar som kommunen gör spelar en stor roll
för hur arbetsmarknaden i Botkyrka och Stockholmsregionen ser ut. Här måste vi ta ansvar
för att motverka otrygga anställningar och diskriminering på arbetsmarknaden. Det är en
viktig del i den svenska modellen. Vi behöver också se till att våra företag fortsätter frodas
och har möjlighet till att växa.
Utbildning ger frihet och fler valmöjligheter i livet, därför vill vi fortsätta stärka
gymnasieskolans arbete med UF-företagande och yrkesförberedande utbildningar. Vi vill
även satsa på Komvux och stärka kvalificerade yrkesutbildningar som har ett nära samarbete
med näringslivet.

2. 1 Minska arbetslösheten
För att kunna bygga ett starkt samhälle som håller ihop så är det väldigt viktigt att knäcka
arbetslösheten. Det finns för många unga såväl som äldre som står utanför
arbetsmarknaden, vilket riskerar att skapa utanförskap och hopplöshet. Vi socialdemokrater
tänker göra allt vi kan för att minska arbetslösheten i vår kommun.
Ingen ung människa ska behöva gå utan sysselsättning i över 90 dagar. Därför vill vi
förstärka vår ungdomsgaranti som slår fast att unga vuxna är garanterade sysselsättning,
det kan handla om jobb, utbildning eller praktik. Vi behöver arbeta uppsökande och
målmedvetet för att motivera, vägleda och introducera unga vuxna i studier eller arbetsliv.
Här är samverkan med civilsamhället väldigt viktigt. Tillsammans kan vi skapa strukturer för
våra unga som vidgar deras vyer, skapar framtidshopp och ger dom möjlighet till att
drömma stort. Därför vill vi förstärka vårt arbete med unga vuxnas jobb och sysselsättning
och ta tillvara på all den kraft som finns ute bland våra unga i vår kommun.

Ett första steg i detta är de sommarjobb som kommunen erbjuder, de utgör ett
viktigt steg för att hjälpa ungdomar att få viktig arbetslivserfarenhet. I detta vill vi utöka
antalet platser och sommarjobb som våra ungdomar kan söka, och genom samverkan
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med näringslivet kunna erbjuda ett större utbud av arbeten. Vi måste bli ännu bättre på
att inkludera, söka upp och erbjuda unga med funktionsnedsättning sysselsättning.
Med en arbetsförmedling i förfall och oklara statliga förutsättningar så behöver vi ta
ett större ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Behovet av att kunna rekrytera kompetent
personal är stort i hela Stockholmsregionen, men trots det har vi en hög arbetslöshet i
vår kommun. Vi socialdemokrater vill lösa denna matchningsproblematik.
Vi vet att vi har enormt kompetenta medborgare som ännu inte hittat sin fulla
potential på arbetsmarknaden. Därför vill vi ta fram en modell för hur kommunen kan
stärka sina arbetsmarknadsinsatser, hjälpa till vid validering och minska
missmatchningen på arbetsmarknaden. Vi vill utreda införandet av en kommunal
arbetsförmedling och ett kommunalt kompetenslyft med fokus på skola, förskola och
omsorgspersonal.
Att man som individ står långt ifrån arbetsmarknaden kan bottna i flera olika
anledningar. Hela samhället bär ett stort ansvar för att tillsammans med individen jobba
för att denne ska kunna återta en plats på arbetsmarknaden.
Det tar exempelvis längre tid för utlandsfödda kvinnor, än för utlandsfödda män att
idag etablera sig på arbetsmarknaden. Detta har resulterat i att allt för många idag står
långt ifrån arbetsmarknaden och dessa nås inte i tillräckligt hög utsträckning av de
vanliga etableringsinsatserna.
Kommunen behöver därför kraftsamla och arbeta uppsökande för att tillsammans
med berörda myndigheter minska klyftorna. Detta är viktigt både för jämställdheten och
kvinnors makt över sina egna liv. En ökad samverkan mellan myndigheter,
civilsamhället, och instanser som exempelvis BVC, socialtjänst, skola och förskola är
fundamentalt i det arbetet. Vi vill dessutom förstärka SFI med lokaler i norra Botkyrka
för att nå fler medborgare i kommunen.
Kommunen behöver därför kraftsamla och arbeta uppsökande för att tillsammans
med berörda myndigheter minska klyftorna. Detta är viktigt både för jämställdheten och
kvinnors makt över sina egna liv. Vi vill dessutom förstärka Sfi med lokaler i norra
Botkyrka, öka samverkan mellan myndigheter, civilsamhället, och instanser som
exempelvis BVC, socialtjänst, skola och förskola.
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2.2 Ett starkt näringsliv i Botkyrka
Botkyrka är och ska vara en stark och framgångsrik företagarkommun. Vi socialdemokrater
vill att det ska vara lätt att både starta och utveckla sitt företag i Botkyrka. Genom en aktiv
företagarpolitik vill vi ge befintliga företag, stora, såväl som små företag möjligheter att
växa, utvecklas och trivas i Botkyrka. Vi är idag en populär kommun att starta och driva
företag i och har utnämnts till “Årets tillväxtkommun” tre år i rad.
Vi utvecklar Botkyrka kontinuerligt och skapar möjligheter för företagsetableringar.
Utvecklingen av Eriksberg och framväxten av den regionala kärnan Södra porten är ett
extremt viktigt projekt för hela Stockholmsregionen. Här planeras det för 4000 nya
arbetstillfällen och mängder med företagsetableringar.
Läget längst E4an och närheten till tunnelbanan i Alby ger goda möjligheter till ett
framgångsrikt och attraktivt företagsområde. Vår ambition är att kunna inviga de första
företagsetableringarna i området inom mandatperioden.
Vi vill även fortsätta utveckla företagsparken i Loviseberg och påbörja utbyggnaden av
Rikstens företagspark.
Genom att erbjuda och utveckla service till näringslivet med samordnad
myndighetshantering, utbyggd rådgivning och arrangerandet av nätverksträffar, samt
workshops vill vi göra det lätt att vara företag i Botkyrka. För vi vet att ett starkt företagande
leder till tillväxt, arbetstillfällen och ett bättre samhälle.
Vi vill även fortsätta utveckla vårt samarbete med näringslivet inom ramen för Tillväxt
Botkyrka. Genom att rikta sig mot företag som har mellan 5-50 anställda i Botkyrka och
erbjuda företagen stöd i affärsutveckling, nätverk, rekryteringsstöd och mentorskap hoppas
vi kunna bidra till att 1000 nya jobb skapas.

2.4 Kommunen som arbetsgivare
Botkyrka Kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi måste se till att medarbetarna trivs
på sitt jobb och att de får möjlighet att påverka sin arbetssituation. Heltidsanställning ska
vara en rättighet och deltidsanställningar en möjlighet.
Som anställd i kommunen ska man få möjlighet att använda sina kunskaper och utvecklas
inom sitt yrke genom kompetensutveckling.
Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser ska ständigt förbättras och utvecklas, därför
vill vi uppmuntra och möjliggöra fackligt engagemang. Vi vill även ta fram en strategi för
fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
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Botkyrka kommun ska erbjuda trygga anställningar och hälsosamma scheman. Det är
alldeles för många ofrivilliga deltidsanställningar och visstidsanställningar i Botkyrka. En fast
anställning och en heltidslön är en trygghet och en förutsättning för att kunna försörja sig
och få tillgång till bostadsmarknaden. Målet är att Botkyrka ska kunna erbjuda heltid som
norm och minska onödigt utnyttjande av allmän visstidsanställning och timvikarier.
Genom att ställa krav på företag vars varor och tjänster upphandlas av kommunen kan vi
verka för trygga anställningar även i dessa företag och deras underleverantörer. Därför ska
det, så långt som det är möjligt, ställas krav på villkor i enlighet med kollektivavtal vid
upphandlingar.
Därför vill vi:

1. Kraftigt öka antalet arbetstillfällen i Botkyrka - bla. genom att fortsätta utvecklingen
av Tillväxt Botkyrka och Södra porten.
2. Utreda förutsättningarna för en kommunal arbetsförmedling för att minska
långtidsarbetslösheten.
3. Erbjuda SFI i norra Botkyrka.
4. Ha fler yrkeshögskoleutbildningar för att matcha arbetsmarknadens behov och få fler
i sysselsättning.
5. Planlägga mer mark för företagsetablering så att befintliga företag och nya kan växa
sig starka i Botkyrka.
6. Förbättra servicen till företag i kommunen.
7. Stärka kommunens arbete med studie- och vägledning och yrkesprogram på
gymnasiet i samarbete med näringsliv och branschorganisationer.
8. Förstärka ungdomsgarantin.
9. Utreda ett kommunalt kompetenslyft med fokus på skola, förskola och
omsorgspersonal.
10. Erbjuda ungdomar meningsfulla sommarjobb via kommun, civilsamhället och
näringsliv.
11. Heltid ska vara norm i Botkyrka. Målet är att minst 90% av alla anställda ska ha
heltidsanställningar och tillsvidaretjänster.
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3. SENIORPOLITIK
Vi lever ett allt längre liv där allt fler får uppleva sin 100-årsdag. Det här är en framgång för
vårt samhälle och ett erkännande av välfärden som är den grund vårt samhälle vilar på.
Samtidigt som många av oss mår bättre, är friskare och lever längre finns det stora
skillnader mellan seniorers livsförutsättningar. Mellan kvinnor och män, mellan de seniorer
som har tur att åldras friska och de som drabbas av sjukdom.
De ekonomiska skillnaderna är stora mellan dem som har en pension som tillåter ett liv med
guldkant och de som saknar pengar till det allra nödvändigaste.
I Socialdemokratins Botkyrka ska alla människor kunna se fram emot en trygg ålderdom.
Det ska finnas bostäder som är anpassade för ett tryggt åldrande. Botkyrka ska vara en
äldrevänlig kommun som är tillgänglig även för personer med funktionsnedsättningar.
Kommunen ska möjliggöra för ett stärkt civilsamhälle som erbjuder aktiviteter och ett brett
kulturliv för Botkyrkas seniorer. Att åldras med god hälsa är centralt för individens
välbefinnande.
Även när vi blir äldre och har behov av omsorg ska vi hålla i taktpinnen och fortsatt få ta
ansvar för våra liv och livsval. Därför är det viktigt att förstärka självbestämmandet för
seniorer och inte minst för de Botkyrkabor som har omsorgsinsatser.
Botkyrkaborna ska vara nöjda med sin omsorg och omsorgen ska hålla hög kvalitet och
utgå ifrån den enskildas behov. Omsorgen ska bemannas av utbildad personal med trygga
anställningsvillkor. Sköra seniorer som är i behov av insatser från kommunens omsorg och
regionens sjukvård, ska mötas av teamarbete, professionalitet och personlig kontinuitet.
Målet är en sammanhållen vård och omsorg i världsklass.

3.1 Livskvalitet hela livet
Att åldras ska vara att leva med god hälsa och livskvalitet. Samhällets stöd ska finnas där när
du behöver. Omsorgens och vårdens personal måste bli ännu bättre på att vårda det sjuka
men också på att ta vara på det friska. Tack vare medicinska framgångar och kunskap om
livsstil säger vi idag att 70 år är det nya 50. Men mycket mer kan göras för att lägga många
friska år till livet, även om vi drabbas av en eller flera kroniska sjukdomar. Vid sjukdom sker
den största delen av vården hemma, därför behövs bra stöd och hjälp till egenvård.
Livsstilen påverkar hälsan och fysisk aktivitet, rätt kost, att sluta röka är exempel på hur
individen själv kan bidra till bättre hälsa.

13

Samtidigt har samhället ett ansvar att skapa goda förutsättningar för individen att fatta de
bästa besluten. Ett exempel är att skapa mötesplatser och möjlighet för träning och rörelse.
Vi Socialdemokrater i Botkyrka vill att det ska finnas en mötesplats för seniorer i samtliga
kommundelar. Det är en viktig verksamhet för att motverka ofrivillig ensamhet och skapa
meningsfulla aktiviteter i gemenskap med andra. Vi vill att det ska finnas hjärtstartare på
kommunens mötesplatser för seniorer och att kommunen ska verka för att de skall finnas i
platser som seniorer ofta besöker.
Sedan 2016 så tillämpas förenklad biståndsbedömning i Botkyrka på de insatser där det
är möjligt. Ett trygghetslarm är en insats som gör att fler känner sig trygga hemma. Att
möjliggöra för alla seniorer att få ett trygghetslarm sänker trösklarna till omsorgen vilket är
bra för såväl individen som samhället.
Ofrivillig ensamhet är ett växande problem. Vi socialdemokrater tycker att kommunen
behöver ta större hänsyn till social trygghet vid biståndsbedömningar och utforma fler
insatser som förebygger ofrivillig ensamhet. Det finns många aktiva
pensionärsorganisationer och kommunen måste bli bättre på att möjliggöra för dem att
genomföra uppsökande verksamhet bland pensionärer som har behov av kontakt.
Anhörigvården utgör en stor del av de samlade insatserna för seniorer. Resultat från olika
undersökningar tyder på att en lägre andel seniorer får hjälp av äldreomsorgen och fler får
hjälp från sina anhöriga idag än för trettio år sedan. Med en åldrande befolkning i Botkyrka
så väntas behoven att öka under de kommande åren. För att det inte ska leda till en
utveckling där fler närstående går ned i arbetstid mot sin vilja, för att vårda anhöriga behövs
stora satsningar på att bygga ut och kvalitetssäkra äldreomsorgen.
Korttidsvård och dagverksamhet är viktiga insatser för den enskilda individen men ger
också närstående en möjlighet till återhämtning i vardagen. Närståendevårdare har en viktig
roll, men det viktiga är att det sker frivilligt. Seniorer ska inte känna sig tvingade att vända
sig till sina anhöriga för hjälp och anhöriga ska inte känna sig tvingade att ta ett större
ansvar än de orkar med.

3.2 Bostäder för seniorer
Vi blir allt äldre och de allra flesta vill så långt det är möjligt bo kvar hemma. Det är
önskemål som ställer allt högre krav på det egna boendet i form av bostadsanpassningar
och högre krav på hemtjänstinsatser, när behovet finns.
Utbudet av trygghetsboenden behöver öka, tillsammans med möjligheter till anpassning
av ordinarie bostäder. Vi Socialdemokrater har länge jobbat hårt för att det ska finnas en
mångfald av bostäder för seniorer. Därför vill vi möjliggöra minst ett trygghetsboende i
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varje kommundel. En bostad kan behöva anpassas efter nya behov, men vissa av
anpassningarna skulle kunna ingå redan vid ny- och ombyggnation. Oavsett vem som ska
bo i en lägenhet kan trösklar tas bort och våtutrymmen anpassas för att rymma en rullstol.
Anpassad bostad för alla seniorer handlar också om rimliga hyror och avgifter.
Vi vill införa en bostadsgaranti där alla över 70 ska kunna erbjudas anpassad bostad inom
sex månader.
Idag är det funktionsförmågan som till stor del avgör om en person har rätt till en
lägenhet på ett vård-och omsorgsboende. Antalet vård-och omsorgsboenden i kommunen
har utökats kraftigt under de senaste åren och kommunen har också moderniserat och
renoverat de äldsta boendena.

3.3 Tryggt att åldras i Botkyrka
Grunden för den socialdemokratiska välfärdspolitiken är att samhället behöver vara som
starkast när du är som svagast. Äldreomsorgen ska vara en trygghet och ett skyddsnät för
alla medborgare. Det ska vara en äldreomsorg med hög kontinuitet, hög kompetens och
det ska finnas tillräckligt med tid att ge den omsorg du behöver.
Personalen behöver ha god social kompetens för att skapa trygghet och kunna utföra sitt
jobb. Det kräver i sin tur språkfärdigheter, förmåga till dokumentation och en god
allmänkunskap. Språket och förmågan till kommunikation har en avgörande betydelse i
omsorgsarbetet. Många seniorer och anhöriga upplever att det finns omsorgspersonal som
inte har förmåga att kommunicera på svenska, eller få information eller svar på frågor.
Kommunen ska se till att all personal inom omsorgen har tillräckligt med
språkkompetens i svenska. Den omsorgspersonal som behöver språkutbildning ska kunna få
det på arbetstid och vid rekrytering ska det utöver yrkeskunskap även testas att personen
har förmåga att uttrycka sig i tal och skrift samt förstå instruktioner på svenska.
Språkkunskaper i andra språk än svenska är också viktiga tillgångar i omsorgen då flera
brukare har andra modersmål än svenska. När medarbetarna behärskar fler språk så kan
verksamheterna matcha brukare med personal som kan tala deras modersmål och därmed
ge dem ett tryggt bemötande. Språkkompetens i Finska är viktigt eftersom Botkyrka är en
förvaltningskommun för det finska språket i enlighet med minoritetslagstiftningen.
Vi måste ha omsorgspersonal med schyssta arbetsvillkor och relevant utbildning och
erfarenheter som kompletterar varandra. Covid-19 har tydligt visat att tillgången till
medicinsk kompetens behöver stärkas genom att sätta tydligare minimikrav för vilken
kompetens som ska krävas för att arbeta i äldreomsorgen. Men också vikten av möjlighet till
hög kontinuitet hos personalen. Därför vill vi Socialdemokrater minska andelen
visstidsanställda inom omsorgen.
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Heltid ska vara norm. Vi behöver också förbättra förutsättningarna för ett bättre
ledarskap i den nära omsorgen som kan ge tydlighet, kompetent handledning och stöd.
Matkvalitet och måltidssituationen är en viktig del av livet. För de seniorer som har
hemtjänst och som bor på vård- och omsorgsboenden så ska de ha rätt att få känna
dofterna av nylagad mat som smakar bra och där man har stor möjlighet att få välja vad
man vill äta.
Aktiviteter är lika viktiga insatser på vård- och omsorgsboende som omvårdnad och
tillsyn. Det är aktiviteter som skapar social gemenskap och glädje i tillvaron. Dessutom
bidrar aktiviteter till att de äldre i högre grad bibehåller sina kognitiva som fysiska förmågor.
Vi vill göra Botkyrka till en äldrevänlig kommun och bli delaktiga i WHO:s arbete
gällande Age-friendly cities and communities. Genom att låta seniorer bedöma Botkyrkas
äldrevänlighet kan vi lära oss och få kunskap om seniorers levnadsförhållanden och vilka
behov som finns. Utifrån den kunskapen kan vi sedan ta fram en handlingsplan kring hur
Botkyrka kan bli en mer äldrevänlig kommun.
Därför vill vi:

1. Ansöka hos WHO om att ingå i det internationella nätverket – Äldrevänlig stad
2. Införa maxantal för antal personal per omsorgstagare – t ex genom att införa
hemtjänstteam som liknar team i personlig assistans för personer med omfattande
omsorgsbehov.
3. Goda kunskaper inom svenska är ett krav samtidigt som kommunen ska matcha
personals språkkompetens mot brukarnas behov.
4. Införa en digital fixar-tjänst där äldre kan få hjälp med digitala ärenden
5. Minska andelen omsorgstid som utförs av deltidsanställda och där heltid är norm.
6. Ta fram ledarutbildning för första linjens chefer
7. Erbjuda kontinuerlig fortbildning för omsorgens personal för att bättre kunna
tillgodose brukarnas behov t ex inom demens, palliativ omvårdnad och hemkunskap.
8. Alla över 70 år ska vara garanterade att få ett boende anpassat efter sina behov.
9. Mötesplatser för seniorer i alla kommunens stadsdelar
10. Möjliggöra för Botkyrkabor som bor på gruppbostad att ha med sig personal vid
besök på sjukhus.
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4. TRYGGHET
Botkyrka har ett stort problem med kriminalitet och gängbrottslighet. Vi Socialdemokrater
vill vända på varenda sten för att besegra kriminaliteten och stärka tryggheten i vår
kommun.
I Botkyrka ska man känna sig trygg och vi ska ha levande stadsdelar där Botkyrkabor kan
mötas, leva och verka. För att nå dit krävs det fler poliser och kameror men även sociala
insatser och tidiga investeringar i skolan. Samhället måste göra det olidligt att vara kriminell
och aktivt arbeta för att ingen ska hamna i utanförskap och brottslighet.
Att jobba förebyggande är avgörande för att vi ska kunna öka tryggheten och trivseln i
vår kommun. Genom insatser i förskolan och skolans så kan vi snabbt upptäcka barn som
riskerar att hamna snett i framtiden. Då behöver vi vara samordnade och klara av att sätta in
insatser som bryter negativa mönster och beteenden. Vi genomför ett omfattande
trygghetsarbete som bygger på samverkan mellan myndigheter och det ger resultat.
Tillsammans med Botkyrkabyggen, privata bostadsbolag, socialtjänst, polis och andra
centrala samhällsaktörer vill vi Socialdemokrater ta ett gemensamt helhetsgrepp om
situationen i de olika områdena i kommunen och rikta resurser därefter.

4.1 Bekämpa kriminaliteten
Det sker saker i vår kommun som är helt oacceptabla. Ett fåtal kriminella ska inte få förstöra
för oss Botkyrkabor eller bestämma i vår ort. Det räcker nu! Därför ska vi störa ut de
kriminella, och det ska vi göra tillsammans. Regeringens satsning på polisen har gjort att de
gått från att vara 60 till att nu vara nästan 180 poliser i Botkyrka.
Botkyrka har det närmaste samarbetet med polisen någonsin. Genom att varje vecka
sitta ned och göra gemensamma lägesbilder över vad som sker i Botkyrka så kan
kommunen, polisen och Botkyrkabyggen gemensamt förebygga och agera. Vi
Socialdemokrater vill stärka detta samarbete så att våra insatser för ett tryggare Botkyrka
blir än mer effektiva. Botkyrkaborna måste också vara aktiva i trygghetsarbetet.
Därför vill vi införa en trygghetsportal där man genom mail och telefon kan att tipsa
kommunen om och beskriva trygghetsproblematiken för att på så sätt bidra till ett tryggare
Botkyrka.
Genom att vi alla bidrar med information kan vi effektivare mota bort de kriminella. Polis
och kommun kan agera starkt när man agerar gemensamt. För att värna samarbetet med
polisen kommer vi successivt bygga ut och stärka kommunens organisation för trygghet och
säkerhet.
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Vi vet att det är vid och runt tunnelbanan och vissa centrumanläggningar vid vissa tider
som otryggheten är som störst. Det är framförallt kvinnor som känner av otryggheten där.
Det är inte acceptabelt. Därför behöver vi sätta upp trygghetskameror där. Då vet vi att de
kriminella gängen drar sig därifrån.
Vi arbetar även med välfärdsbrottslighet och arbetslivskriminalitet som är växande
problem i samhället. För att kunna ta oss an välfärdsbrottsligheten så har kommunstyrelsen i
vår senaste budget för 2021 fått i uppdrag att hitta sätt att stävja välfärdsbrott och se till att
kommunens resurser inte utnyttjas av den organiserade kriminaliteten, i första hand genom
att formalisera och utveckla det täta samarbetet mellan kommun och nationella
myndigheter.
Det finns många branscher där lågkvalificerad arbetskraft ofta utnyttjas. För oss
socialdemokrater är det viktigt att alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. För att
kunna vända på varje sten för att bekämpa den organiserade brottsligheten så är det viktigt
att det finns en myndighetssamverkan.
Vi vill stärka rutinerna i kommunens upphandlingar och utöka kontrollerna när det gäller
utbetalningar av försörjningsstöd och andra bidrag. Vi vill arbeta mer systematiskt med
stickprovskontroller och hembesök för att säkerställa att pengarna hamnar rätt. Vi vill också
att Botkyrka ska ingå som pilotkommun i en folkräkning för att säkerställa att folk är skrivna
där de bor, även detta är ett led i vårt arbete mot fusk med bidragspengar men också för
att motverka svartuthyrning.

4.2 Förebyggande arbete
Arbetet med att öka tryggheten börjar långt innan något skarpt sker. Vi ska stötta polisen
i att kunna få fast kriminella men kommunens huvudsakliga uppgift är att jobba
förebyggande. Med strategiskt förebyggande arbete i alla skolor och förskolor kommer vi
att skapa en starkare och tryggare generation som säger ifrån mot våld och kriminalitet.
Därför vill vi utöka vårt våldsförebyggande samarbete mellan skolan, polis,
räddningstjänst och socialtjänst.
Tåget är ett våldsförebyggande arbete i skolan för de yngre årskurserna där elever,
skolpersonal och föräldrar får olika utbildningar i hur de kan förebygga våld. Barnen lär sig
skillnaden mellan att bara titta på och att vara en del av förändring och våga säga ifrån.
Barnen lär sig känna igen situationer som de kan hantera på ett bra sätt och får också
vara ”förändringsagenter” genom att träna på olika situationer med att säga ifrån mot våld.
Just nu finns Tåget på 8 skolor i kommunen och vi har målsättningen att införa det på
samtliga skolor i Botkyrka.
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För att kunna arbeta med de äldre årskurserna så har vi “Mentors in violence
prevention”, MVP. Det är ett ledarskapsprogram för mentorer i årskurs 9 som under elva
tillfällen under ett år utbildar barn i årskurs sex i hur de kan förebygga våld, motverka
könsnormer och vara förebilder på sin skola. Vuxna från skola, socialtjänst, polis och
räddningstjänst stöttar ungdomarna och handleder dem. MVP finns på fem skolor i Botkyrka
och målet är att det ska bli fler.
Med hjälp av “MVP” (Mentors in violence prevention) och “Tåget” ska vi stärka alla
elever och även systematiskt kunna möte de barn och unga som är i riskzonen för att hamna
i kriminalitet eller på annat vis mår dåligt.
Vi ska också stärka civilsamhället för att kunna vara med och skapa trygghet och trivsel.
Genom fritidsgårdar, verksamhet för unga-vuxna, fler nattvandringar, fler
föreningsaktiviteter på helgerna i samarbete med grannstöd/grannsamverkan och mycket
mer kan vi skapa levande stadsdelar där vi tillsammans skapar trivsel och ro gemensamt.
För att samordna kommunens trygghetsarbete och för att arbeta våldsförebyggande
långsiktigt och strukturerat har Botkyrka i samverkan med polis, Botkyrkabyggen och
räddningstjänst startat ett Våldspreventivt center. När alla verksamheter arbetar gemensamt
mot våld får vi en större effekt än om verksamheterna skulle arbeta enskilt.

4.3 Trygg i din närmiljö
Trygghetskameror är en viktig pusselbid i arbetet mot den öppna knarkhandeln i
centrumanläggningar men också för otryggheten.
När polisen trycker bort knarkhandeln i centrumanläggningar eller anslutning till
kollektivtrafiken så är det viktigt att det resterande samhället följer och tar tillbaka makten
från de kriminella gängen. Vi har i dagsläget ett 50-tal kameror uppsatta runt om i Botkyrka,
som sitter i anslutning till kollektivtrafik men med riktning utåt mot torg och
centrumanläggningar. Kamerorna i sig kommer inte att stoppa kriminaliteten, utan målet
att flytta problemet bort från offentliga miljöer.
Qvinna i Botkyrka erbjuder språkstudier, jobb och utbildning i bland annat jämställdhet
men också friskvård till kvinnor som bor i Botkyrkabyggens hus. Det är en del av bolagets
ordinarie verksamhet med cirka 40 anställda kvinnor som arbetar i Fittja, Norsborg och
Alby.
Arbetet består i att städa trapphus, tvättstugor samt att se över utemiljön samtidigt som
de verkar som ambassadörer och skapar trygghet och trivsel i området. Att anställa lokalt
förankrade kvinnor leder till en ökad trygghet och minskad skadegörelse i området.
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Mätningarna som Botkyrkabyggen löpande gör visar på att hyresgästerna i de trapphus och
tvättstugor som kvinnorna städar är mycket nöjda.
Vi socialdemokrater vill utveckla fler liknande arbetssätt i kommunen för att stärka
integrationen och tilliten till samhället.
Något mer som bidrar till ökad trygghet är goda livsmiljöer, det bidrar även till en bättre
folkhälsa. Just därför ska Botkyrkas offentliga miljöer uppmuntra till rörelse och liv. Den
fysiska planeringen ska utgå ifrån ett hälsofrämjande perspektiv. För att upprätthålla trygga
miljöer är underhåll och skötsel avgörande.
Vi gör en storsatsning på att städa upp, plantera nytt och snyggt i alla våra stadsdelar.
Särskilt fokus sätts initialt vid Tumba stationsområde som upplevs otryggt av många och är
en central knutpunkt i kollektivtrafiken. Med minskad skadegörelse och nedskräpning får vi
resurser till nya investeringar.

4.4 Våld i nära relationer
Våld i nära relationer utövas oftast av män och utgör ett stort och allvarligt
samhällsproblem.
Att kvinnor går runt med en ständig rädsla för att man själv eller ens barn ska bli utsatta för
våld är oacceptabelt. Vi behöver bekämpa våldet gemensamt med bland annat kvinnojour,
socialtjänst och polis.
Det kan handla om ett offensivt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, där heder
grovt inskränker kvinnor och mäns möjligheter till ett fritt och jämställt liv. Vi måste även
stärka RFSL, kvinnojouren och andra organisationers hårda arbete för kvinnor och barns
rättigheter och frihet.
I vår ”Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2025” så fortsätter kommunens
arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi Socialdemokrater vill ta fram en
handlingsplan med åtgärder för att säkerställa att berörda kommunala verksamheter arbetar
för att stävja och förebygga hedersförtryck. Vi vill också gå vidare med en kartläggning av
hedersrelaterat våld och förtryck bland äldre och personer med funktionsnedsättning.
Att växa upp i ett hem där en förälder utsätts för våld är en form av psykiskt våld, som för
de flesta barnen kan få mycket negativa effekter på hälsan. Många barn känner ofta skam
och skuld över sin situation. Växer man upp med våld i hemmet kan det leda till att barn får
ändrat beteende, ätstörningar, ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom.
Vi Socialdemokrater vill att Socialnämndens verksamheter i Botkyrka ska bedriva ett
aktivt och fokuserat arbete för att bidra till ökad trygghet för Botkyrkaborna genom att
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tidigt upptäcka och förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, våld mot barn
och våld som barn bevittnar samt hedersrelaterat våld.

Därför vill vi:

1. Botkyrka kommun ska göra allt i sin makt för att det ska vara olidligt att vara kriminell
i Botkyrka.
2. Förstärka kommunens arbete med trygghet och säkerhet
3. Stärka samverkan med Polisen, Botkyrkabyggen, föreningar och näringsliv.
4. Införa en trygghetportal som Botkyrkabor kan vända sig till.
5. Alla kommunala skolor och förskolor ska arbeta våldsförebyggande.
6. Arbeta med att stävja välfärdsbrott för att kommunens resurser inte ska utnyttjas av
den organiserade brottsligheten.
7. Införa utökade kontroller när det gäller utbetalning av försörjningsstöd och andra
bidrag men också öka uppföljningen av kommunens upphandlingar.
8. Botkyrka ska ingå som pilotkommun i en folkräkning.
9. Ta fram en handlingsplan för att motverka hedersförtryck.
10. Stärka socialtjänstens arbete med att tidigt upptäcka och förebygga mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relationer.
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5. BOSTÄDER OCH SAMHÄLLSBYGGE
Att ha en bostad och tak över huvudet är en viktig social rättighet. Svartkontrakt och
otrygga boendeformer måste bort från bostadsmarknaden. Bostadspolitiken är en viktig del
av välfärdspolitiken.
Botkyrka och stora delar av Sverige lider av akut bostadsbrist. Unga vuxna tvingas bo
hemma längre och längre och företag får inte tag i arbetskraft för att det inte finns bostäder
att tillgå. Det finns bara ett sätt att tackla denna akuta brist. Bygg bort den!
Detta är inte den enda utmaningen vi står inför, vi har också en stor bostadssegregation
som vi behöver hantera. Vi har områden som präglas av fattigdom, utanförskap och ibland
även av otrygghet. Även dessa problem behöver vi bygga bort! Vi behöver bygga fler
bostadsrätter och villor, där vi idag har mest hyresrätter. Samtidigt som vi behöver bygga
fler hyresrätter och flerbostadshus i våra villaområden. På så sätt kan vi öka valfriheten för
våra medborgare och motverka bostadssegregation samtidigt som vi bygger bort
bostadsbristen.

5.1 Attraktivt att bo i Botkyrka
Botkyrka är en fantastisk kommun att bo, leva och verka i. Vi har vidsträckta skogar, vackra
kustlinjer, rika sjöar, frodiga åkrar och flera pulserande förortscentrum. Närheten och
relationen till naturen är något som många Botkyrkabor uppskattar och värnar om.
Samtidigt vill fler och fler bo och verka i vår kommun. Detta ställer höga krav på oss att växa
och utvecklas, men detta behöver ske hållbart.
Vår kommun ska vara trygg, snygg och trivsam. Därför vill vi Socialdemokrater städa upp
Botkyrka. Vi vill bli av med klotter, skräp och framförallt med de råttor som på flera håll
plågar vår kommun. För att klara av detta behöver vill vi kraftigt förstärka vårt renhållning,
underhåll och skötsel. Vi vill även införa miljö- och trygghetsvärdar i våra bostadsområden.
Det handlar om att skapa attraktiva boendemiljöer som som våra medborgare trivs att vistas
i. Det skapar trygghet och leder till minskad skadegörelse. Kommunens olika centrum
behöver också ingå i detta arbete. Centrumanläggningarna måste vara attraktiva och
erbjuda bra service.

5.2 Bygg bort bostadssegregationen
Segregationen i Sverige har ökat kraftigt under de senaste 30 åren. Detta är inte minst
synligt på bostadsmarknaden. Den tydligaste segregationen består i den mellan
22

höginkomsttagare och låginkomsttagare, det vill säga att klassklyftorna har ökat. Stora
delar av vår kommun består av bostäder och byggnader som byggdes sent på 1960-talet
och tidigt på 1970-talet, dessa brukar ofta benämnas som en del av Miljonprogrammet. Här
syns klassamhället och segregationen väldigt tydligt. Vi Socialdemokrater bygger vår politik
på att krossa klasskillnaderna och bostadssegregationen.
För att göra det behöver vi klara av att göra två saker samtidigt. Vi behöver rusta upp
gamla byggnader och fastigheter samtidigt som vi bygger nytt, förtätar och förbättrar våra
stadsdelar. På så sätt får bostäder standardökningar, parker och utemiljöer rustas och
kommunen kan ta omtag och planera om områden som har stått orörda över 50 år.
I Botkyrka har vi redan inlett flera förtätningsprojekt i våra områden. Fittjaterrassen är ett
exempel där det har byggts bostadsrätter/radhus mitt i Fittja med hyresrätterna vid centrum
som granne och med en utsikt över Fittjaviken. Detta är ett exempel på hur vi kan bygga
blandat i befintliga områden. Genom att bygga nya former av bostäder som inte finns i den
stadsdelen så kan vi bryta bostadssegregationen och samtidigt möta efterfrågan på
bostäder med olika upplåtelseformer.
Andra exempel på hur vi bygger nytt med syfte att bryta bostadssegregationen är
Prästviken, där det planeras bygga cirka 520 nya bostäder varav flera är radhus/småhus. I
Hallunda gård prövar vi möjligheten att bygga nya bostäder, ungefär 600 – 800, i planerna
finns både radhus, villor och flerbostadshus.
Samtidigt som vi bygger nytt behöver vi också ställa krav på att våra sociala
hållbarhetskriterier uppfylls och att exploatören tar ett långsiktigt ansvar för att just skapa en
god och trygg livsmiljö i våra kommundelar.

5.3 Bostäder för livets alla lägen
Utvecklingen av nya Botkyrka är igång och det byggs olika typer av bostäder i alla
stadsdelar. Vårt mål är att bygga så att alla kan hitta en bostad som passar i sin egen
stadsdel, utan att behöva flytta vid olika stadier i livet.

Det ska finnas bostäder när familjen växer och man behöver större, när man bli äldre
och vill ha en mer anpassad bostad med mer samhörighet och aktiviteter, och billiga
hyresrätter för den som vill kunna skaffa sig sin första bostad.
Om du behöver mer omsorg i vardagen ska du inte ska behöva flytta från din stadsdel.
Därför bygger vi vård- och omsorgsboenden i alla stadsdelar, fler gruppbostäder och
kommer nu komplettera med trygghetsbostäder. En boendeform som har tillkommit för att
kunna erbjuda äldre som önskar det tillgång till större gemenskap och trygghet. För
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trygghetsboende ska det inte behövas biståndsbeslut och det kan vara antingen en
hyresrätt eller bostadsrätt.
2018 införde Botkyrka kommun en flytta-hemifrån-garanti. Denna syftar till att genom det
kommunala bostadsbolaget snabbare erbjuda unga plats på bostadsmarknaden. Vi
Socialdemokrater vill gå ännu längre och förstärka garantin med en “Min första bostad”
satsning som syftar till att förstärka och accelerera byggandet med billiga och lättillgängliga
lägenheter för unga.

5.4 Samhällsbyggnad och vägar
Vi Socialdemokrater vill fortsätta bygget av Botkyrka. Kommunen är och ska vara en
mötesplats för alla. Vi vill jobba för att Södra porten växer fram som en regional kärna i
stockholmsregionen. Och när vi planerar och bygger nya Botkyrka behöver vi se till att
bygga bort de hinder som idag finns i vår kommun. Vi behöver förstärka infrastrukturen i
kommunen och rusta upp befintliga strukturer.
Det kan handla om att tydligare bygga ihop våra kommundelar, förstärka
kommunikationen mellan dem och öka kapaciteten på våra vägar som idag brottas med
stora trafiksvårigheter.För att på så sätt kunna etablera Botkyrkastaden. Ett exempel är
kopplingen mellan Storvreten och Tumba, ett annat är hur vi kan överdäcka E4an som idag
fungerar som en kraftig barriär mellan Hallunda/Norsborg och Fittja. Vi vill även stärka
Hågelbyleden och verka för trafikåtgärder på 226:an.
Vi vill att våra offentliga miljöer ska uppmana till rörelse och liv. Ett exempel på detta vår
ambition att utveckla hela Brunnaområdet och förstärka dess roll som idrottsnod, genom
etablering av verksamheter med koppling till sport, idrott och hälsa. Vi vill även att våra
offentliga miljöer ska vara trivsamma, tillgängliga och trygga. Det ställer krav på attraktiva
gångstråk, cykelvägar, parker mm.
Vi Socialdemokrater vill att kortare resor ska bli smidigare med cykel. Vi har nu två
cykelparkeringar, i Tumba och i Tullinge vid stationerna för att underlätta och uppmana
resandet med kollektivtrafik, där finns det regnskydd samt cykelpump att använda.
Parker är viktiga inslag för att skapa en ökad folkhälsa men framför viktiga mötesplatser
för människor, växter och djur. Parkerna ska utgöra vardagsrum där alla generationer kan
mötas, där det finns plats för lek och större ytor för picknick, anläggningar för spontant
idrottande eller grillplatser. Därför vill vi ta fram ett nytt program för kommunens parker.
Vi behöver hela tiden arbeta med ett aktivt underhållsarbete av våra offentliga miljöer.
Det kan handla om allt från klippning av häckar och träd som skymmer sikten eller byte av
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trasiga gatlampor till utfyllnad av potthål.

Därför vill vi:

1. Möjliggöra för minst 500 bostäder per år under kommande mandatperiod
2. Fortsätta etableringen av Södra porten och arbeta för att den växer fram som en
regional kärna i stockholmsregionen.
3. Påbörja ett strategiarbete för miljonprogrammets förnyelse och modernisering
4. Ta fram ett nytt boendekoncept för våra äldre, ett sk ”community tanke”
5. Lansera en satsning på ”Min första bostad”, med billiga och lättillgängliga bostäder
för yngre.
6. Ta fram ett trafiksäkerhetsprogram
7. Ta fram en särskild strategi för renhållning
8. Genomföra en Trygg, Snyggt och Trivsamt satsning
9. Inför miljö- och trygghetsvärdar i våra bostadsområden
10. Öka ambitionerna för Botkyrkas utemiljöer och parker genom att ta fram ett nytt
Parkprogram 2.0
11. Fortsätta arbetet med att knyta ihop våra stadsdelar och etablera Botkyrkastaden.
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6. KLIMAT OCH MILJÖ
I Botkyrka har vi en fantastisk natur. En natur med öppna landskap, sjöar, hav och utblickar
över åkermarker. Vi har stora träd och parker för både unga och gamla, stränder och
badplatser i både norra och södra delarna av kommunen. Det finns många vackra platser
med högt naturvärde som Botkyrkaborna älskar.
Vi kan dock inte ta vår miljö för givet. Det finns arter, livsmiljöer och hela ekosystem som
är hotade. Klimatförändringar och miljöföroreningar är reella hot som vi socialdemokrater
tar på största allvar. Vi har satt höga klimat- och miljömål och räds inte för att fatta de beslut
som krävs för att kunna säkerställa en bättre framtid.

6.1 Miljöbrott och föroreningar
Miljökriserna i Kagghamra och Kassmyra orsakades av fuskföretag utan respekt för vare sig
miljö eller människor omkring. Avregleringar och dåligt stöd i lagstiftning för uppföljning
har gett oseriösa aktörer ett stort friutrymme att agera och verka på. Kommunens
tillsynsverktyg har blivit nästintill verkningslösa i kampen mot miljöbrottslingar och oseriösa
aktörer.
Socialdemokraterna i Botkyrka kommer att fortsätta jobba för en förändring av
lagstiftningen och se till att kommunen gör sitt yttersta för att hålla borta de oseriösa
företagen och aktörerna. Här spelar en stark tillsynsverksamhet en viktig roll.
När krisen är inne måste politiken vara beredd att fatta de beslut som krävs för att
skydda natur, miljö och boende i området. Därför inleder Botkyrka nu, som första kommun i
Sverige, ett strukturerat samverkansarbete i syfte att stävja miljö- och avfallsbrottslighet.
Syftet är att på ett strukturerat sätt samordna de myndigheter som behöver ingå för att på
effektivt och resultatinriktat sätt kunna sätta stopp för oseriösa och kriminella aktörer.
Vi socialdemokrater ser även att saneringen av PFOS i Riksten och återöppnandet av
Tullinge vattenverk är extremt viktig. Botkyrka förtjänar vatten och mark fritt från gifter.
Åtgärder behöver vidtas snaras och Socialdemokraterna ska verka kraftigt för att
Försvarsmakten tar ansvar för situationen.

6.2 Botkyrkabornas tillgång till natur
Redan i förskolan jobbar kommunen med att stärka barnens relation och respekt för
naturen. Mycket lek och undervisning bedrivs i skogspartier, kommunen har även en
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fältbuss som tar alla femteklassare på exkursion ut i naturen. Detta för att vi
Socialdemokrater vet hur viktigt det är med undervisningen om Botkyrkas naturliv.
1988 så rullade Fältbussen för första gången, det är en rullande naturskola med en
specialinriktad buss som innehåller både sittplatser och biologiskt laboratorium.
5-e klassare får lära sig om naturen på ett pedagogiskt sätt. Vi vill se över möjligheten att
bredda fältbussens verksamhet till att bland annat innefatta SFI.
Vi socialdemokrater vill att tillgängligheten till natur- och rekreationsområdet ska öka,
dels genom fysiska åtgärder men också genom ökad kunskap om var områdena finns samt
hur man kan nå dem. Vi har fantastiska rekreationsområden med stigar som är populära
dessa behöver bli allt tydligare utmarkerade och skyltade. Vi vill bland annat öka
tillgängligheten till Lida, stärka Mälarpromenaden och skapa en promenadväg runt vackra
Tullingesjön.

6.3 Botkyrka kommuns miljö- och klimatarbete
Botkyrka kommun ska ha ett offensivt miljö- och klimatarbete. Kommunens egen
organisation ska vara klimatneutral senast 2025, sedan 2015/2016 så är ingen av
kommunens egna fastigheter uppvärmda med fossilbränsle och alla kommunens fordon kan
drivas fossilbränslefritt. Senast 2030 ska hela Botkyrka vara fossilbränslefritt och senast 2045
ska vi vara en klimatneutral kommun.
Vi behöver alla hjälpas åt för att klara den gröna omställningen som behövs göras.
Kommunen bär ett stort ansvar, men kan inte klara det själv. Därför behöver kommunen
vara behjälplig och stötta både näringsliv och privatpersoner som vill bidra till en med
hållbar kommun. Det kan handla om kommunens upphandlingar, dialoger med exploatörer
så väl som stöd till enskilda medborgare att göra rätt.
Vi socialdemokrater vill färdigställa dagvattenparkerna i Fittja och Alby. Vi vill också
stärka vårt arbete med samordnade varutransporter för att minska ner utsläppen
genererade av kommunens transporter.
Vi vill fortsätta satsa på att öka andelen ekologisk och närodlad mat i våra verksamheter
och när kommunen behöver bygga nya byggnader, så vill vi socialdemokrater ställa höga
miljökrav och säkerställa att hela byggprocessen tar hänsyn till både miljö och klimat. Våra
förskolor ska inte byggas fulla av miljögifter eller på sätt som skadar miljön. Vi vill bygga i
trä, tillföra solpaneler, sedumtak och hela tiden sikta på att bygga byggnader med lägst
miljöklass silver. Vi behöver också arbeta för att öka tillgängligheten till miljövänlig tankning
genom ökad tillgång till laddstolpar.
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Botkyrka kommun ska vara en kommun som tar hand om vår skog och mark på ett
sådant sätt som stärker våra medborgares tillgång till naturen samtidigt som vi värnar den
biologiska mångfalden. Detta kräver bland annat att vi rensar upp i våra skog och sjöar och
främjar grönstråk och ängsmarker för att gynna exempelvis bin och andra pollinerare.
Därför har vi ett ambitiöst grönstrukturprogram som är ett viktigt avstamp för ett bredare
arbete i Botkyrka kommun, där syftet är att höja kunskapsnivån och ge nya perspektiv på
våra grönområden. Samtidigt som vi ska bevara, utveckla och tillgängliggöra det för
Botkyrkaborna.

Därför vill vi:

1. Stärka kommunens samarbete med olika myndigheter för att minska sårbarheten för
brottslighet inom exempelvis avfallshantering.
2. Verka för ett Riksten fritt från PFOS.
3. Öka resurser till bland annat naturvård för att värna tillgängligheten och den
biologiska mångfalden.
4. Samverka med näringslivet för att öka tillgången till laddstolpar och miljövänlig
tankning.
5. Fortsätta arbetet mot en fossilbränslefri kommun och minska kommunens
koldioxidutsläpp.
6. Ställa höga miljökrav på kommunala fastigheter och nybyggnationer samt stimulera
hållbart byggande i kommunen.
7. Öka tillgängligheten till naturmark genom bland annat tydligare skyltning, markering
av stigar och stråk.
8. Inrätta en vägledningstjänst för att stödja samhällets omställning till ett mer hållbart
Botkyrka.
9. Anlägga en promenadväg runt Tullingesjön.
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7. DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET
Demokrati och delaktighet ska vara en självklarhet. Det är två kärnfrågor i alla Botkyrkas
andra politikområden. Att jobba för att stärka demokratin och delaktigheten kan inte vara
hänvisat ett verksamhetsområde, det måste prägla allt arbete i kommunen.
Alla Botkyrkabor ska känna sig hörda, lyssnade på och respekterade. Alla Botkyrkabor
ska behandlas jämställt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och
ålder. Diskriminering hör inte hemma i vårt samhälle.

7.1 Delaktighet och inflytande
I Botkyrka måste vi se all den kompetens som finns ute bland våra medborgare.
Vi har 95 000 personer som är experter på sin egen bakgata och sitt egna närområde. Detta
måste vi klara av att ta tillvara på. På så sätt stärker vi inte bara demokratin och våra
medborgares möjlighet till delaktighet utan vi gör vår kommun bättre och mer anpassad
efter de behov som finns i vår kommun.
Därför vill vi anordna fler kommunala rådslag vid såväl nya satsningar som vid andra
frågor men också förstärka arbetet ytterligare med att hämta in synpunkter från våra
medborgare. Botkyrkas Dialogkommission och Botkyrka Dialogen behöver bli ännu bättre
på att fånga in synpunkter och genomföra förbättringar.
Kommunens medborgare ska ha stort inflytande över kommunens olika verksamheter.
Det kan handla om allt från elevers inflytande över sin skolgång, äldres inflytande över sin
omsorg till boendes möjligheter att påverka utvecklingen av deras närområde.
Barn och ungdomars möjlighet till inflytande behöver kontinuerligt värnas. Det både
skapar en bättre kommun samtidigt som det fostrar unga till demokratiska individer. I
Botkyrka kommun finns bland annat Ungdomsfullmäktige och rådet för unga med
funktionshinder. Två råd som jobbar för att stärka ungas engagemang i kommunen. Vi
socialdemokrater vill ytterligare stärka deras organisatoriska möjligheter till att verka i
kommunen.
Den digitala klyftan som finns i vårt samhälle, där bland annat äldre inte har samma
förutsättningar att klara av att navigera i den moderna tekniken, skapar ett enormt
utanförskap. Bankärenden, vårdärenden och annan samhällsservice kan vara väldigt svårt att
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klara av att hantera om man inte behärskar eller har tillgång till digital teknik. Det gör att
många ställs utanför och blir utelåsta från samhället.
Vi socialdemokrater vill jobba för att minska den digitala klyftan genom att dels fortsatta
satsningar på utbildning och stöd till organisationer som jobbar med att motverka den
digitala klyftan, men också genom att erbjuda kommunens medborgare service och stöd
genom våra medborgarkontor.

7.2 Interkulturella Botkyrka
Botkyrka är Sveriges mest mångkulturella kommun. I Botkyrka talas över 100 olika språk och
över 160 nationaliteter finns representerade. Detta är en fantastisk tillgång för hela
kommunen. Det ger Botkyrka unika kopplingar till hela världen. Botkyrka finns i världen och
världen i Botkyrka. Att alla Botkyrkabor, oavsett ursprung ska kunna leva tillsammans och
inte bara sida vid sida är en förutsättning för demokratin. Därför är det interkulturella
arbetet avgörande för att hålla ihop Botkyrka.
De internationella frågorna spelar väldigt stor roll för många Botkyrkabor och det är
frågor som vi socialdemokrater länge jobbat för att lyfta.
Konflikter i ett land kan få direkt bäring på Botkyrkabors vardag. Det kan handla om oro
för utvecklingen i sitt ursprungsland, konflikt mellan folkgrupper, minoritetspolitik eller
annat som påverkar Botkyrkabor. Detta behöver den socialdemokratiska rörelsen kunna
hantera.
Botkyrka kommun äger stiftelsen mångkulturellt centrum, som med sin expertis kan
stötta kommunen i arbetet med ökad inkludering och att krossa den segregation som finns i
Botkyrka.
Det finns många Botkyrkabor som bär med sig djupa ärr från hemskheter antingen de
själva eller deras föräldrar eller far/morföräldrar fått uthärda. Det kan handla om
diskriminering, förföljelse, våld eller till och med även folkmord. För att skapa forum för
diskussion och möjlighet till försoning vill därför Socialdemokraterna i Botkyrka instifta en
särskild minnesdag för att minnas alla de som fallit offer för folkmord.
Vi vill även verka för grundandet av ett Språkcenter som syftar till att stärka det arameiska
språket. Många Botkyrkabor vittnar om att historiska såväl som kulturella artefakter förstörts
och systematiskt utrotats. Fortlevnaden av det historiska arvet och språket Arameiska är en
viktig angelägenhet för väldigt många Botkyrkabor. Vi socialdemokrater vill stödja arbetet
med grundandet av ett språkligt center som syftar till att rädda ett språk som annars riskerar
att dö ut.
30

Arbetet med att bevara det finska kulturarvet och språket är ett prioriterat arbete i
Botkyrka kommun. Botkyrka är sedan flera år tillbaka ett finskt förvaltningsområde.
Vilket förpliktar kommunen att arbeta med bevarande och främjande insatser för att
stimulera det finska språkets fortlevnad.
Vi socialdemokrater vill dock förstärka kommunens arbete ytterligare genom att införa ett
kommunalt råd för minoritetsfrågor som får i uppgift att utöka samarbetet mellan
representanter från bland annat det finska civilsamhället och kommunen.

7.3 Rätt till egenmakt
Rätten till egenmakt är viktig. Det leder till frihet för individen och framtidstro. Utbildning,
arbete och möjlighet att påverka samhället man lever i är fundament för detta. I Botkyrka
behöver vi jobba brett på många fronter för att stärka egenmakten i vår kommun. Här
spelar civilsamhället och inte minst folkbildningen en väldigt viktig roll i att leda det arbetet.
Det kan handla om tillskapandet av mötesplatser för ungdomar såväl som vuxna,
mentorskapsprogram och lyfta upp och förebilder. Att möjliggöra för civilsamhället att
arbeta med dessa frågor ökar egenmakten och på så sätt friheten och framtidstron hos
individen.
Därför vill vi:

1. Genomföra fler kommunala rådslag, där medborgarna avgör.
2. Göra det ännu enklare för medborgare att påverka kommunens utveckling.
3. Förstärka ungdomsfullmäktige och rådet för unga med funktionshinder.
4. Stärka kommunens arbete med att motverka den digitala klyftan.
5. Förstärka medborgarkontoren.
6. Införa ett kommunalt råd för minoritetsfrågor.
7. Införa en minnesdag för offer för folkmord.
8. Stötta grundandet av ett araméeiska språkcentrum.
9. Förstärka användandet av Mångkulturellt Centrums expertis för att krossa
segregationen.
10. Stärka samarbetet med civilsamhället i syfta att öka ungas egenmakt, exempelvis
mentorskapsprogram och utbildningar.
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8. KULTUR OCH FRITID
Den socialdemokratiska kulturpolitiken utgår ifrån att kultur ger människor möjlighet att
vidga sina perspektiv och att frigöra sina tankar och sin skaparkraft. Denna frigörande
förmåga är en avgörande motvikt mot ekonomiska och sociala eliters strävan att ta makten
över tanken.
Att satsa på och skapa möjligheter till en aktiv fritid är viktig socialdemokratisk politik.
Allt ifrån attraktiva promenadstråk och spontanidrottsplatser till kommunens stöd till
föreningsliv och folkbildning spelar stor roll i det socialdemokratiska samhällsbygget. Hur
kultur- och fritidspolitiken utformas påverkar inte bara den enskilda medborgaren, utan hela
samhället.
Att skapa mötesplatser över generationsgränserna och uppmana till möten är en viktig
pusselbit i arbetet för att öka tryggheten i vår kommun. Våra mötesplatser ska uppmana
unga till studier och sysselsättning. Vi socialdemokrater vill stärka kommunens arbete med
mötesplatser för olika åldersgrupper, unga som äldre och olika funktionsvariationer.

8.1 Kultur och Bibliotek
Kultur och kunskap går hand i hand och är verktyg för människors personliga frihet och
utveckling. Ett verkligt kunskapssamhälle förutsätter ett aktivt och närvarande kulturliv.
Kulturen är en stark drivkraft för den demokratiska utvecklingen och utgör en arena för
samtal och debatt. De är ett mått på samhällets värdighet.
De kommunala folkbiblioteken har en viktig roll att spela i byggandet av vårt samhälle.
De fungerar som en unik mötesplats, men också som en outtömlig källa till kunskap och
språk. Barn som läser får ett starkare ordförråd och ett bättre språk. Biblioteken ger alla fri
tillgång till information,kunskap, kultur och lägger en grund för allas demokratiska
deltagande i samhället. Bibliotekens breda anslag och låga sociala trösklar utgör inte bara
en viktig social mötesplats utan lägger även grunden för bildning, delaktighet och
demokrati.
Vi vill att fler unga ska börja läsa böcker. Därför vill vi starta en offensiv kampanj för att
öka läsandet bland unga genom att satsa på våra bibliotek och ta fram en strategi för ökat
läsande i kommunen.
Ett första steg är att få fler unga att besöka biblioteken är att erbjuda möjlighet till
studierum i alla våra bibliotek. Alla har inte möjligheten att göra läxor eller studera hemma,
då ska möjligheten finnas på våra bibliotek.
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Vi vill dessutom under mandatperioden utveckla och stärka Tullinge bibliotek som
mötesplats.
Genom att fortsätta jobba med arbetssättet “Läsa äger”, där personal på skolor,
bibliotek och fritidshem men också utbildade feriearbetare utbildades till att bli läsande
förebilder, kan vi introducera biblioteken och läsandet för våra barn och unga. Än så länge
har resultaten varit otroliga, vi har sett en ökning av utlånade barn- och ungdomsböcker på
Fittja bibliotek med över 600%.
Genom konst och kultur får vi hjälp att uttrycka våra åsikter och upptäcka nya tankar,
idéer och perspektiv. Konsten ska få ta utrymme och synas i Botkyrka. Därför vill vi tillämpa
finansieringsmodellen för den offentliga konsten som innebär att en procent av budgeten
avsätts för konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnad. Det är något som vi
socialdemokrater tycker borde gälla även för privata byggmästare. Vi vill även fortsätta att
erbjuda goda möjligheter för lokala konstnärer och konsthantverkare.
Att besöka teaterföreställningar eller konserter, gå på museum eller vernissage är inte en
självklarhet för alla. För att sänka trösklarna och skapa en högre tillgänglighet driver vi
frågan om kulturell allemansrätt. Botkyrkas kulturella allemansrätt är en unik möjlighet för
alla barn och elever i Botkyrka i grundskolan och för 4 åringar i förskolan få uppleva och
delta i en aktivitet per år.
I dag har Botkyrka länets lägsta avgifter för kulturskola: 350 kronor per termin. Detta är
något vi tycker att vi bör hålla fast vid. Trösklarna ska vara låga till kulturskolan så att alla,
oavsett föräldrars inkomster, ska kunna ha möjlighet att delta.

8.2 Folkbildning och föreningsliv
Ett samhälle där många är engagerade i föreningslivet är ett starkt samhälle. Det är både
beforskat och bevisat. Det ökar tryggheten, det stärker barn och ungas självkänsla, minskar
psykisk- och fysisk ohälsa, ökar studieresultat och sammanhållningen i samhället. Det finns
till och med forskning som bevisar att ett rikt kulturliv stärker valdeltagandet och
demokratin. Därför är Botkyrkas kultur- och fritidspolitik helt central och en viktig del i den
kommunala kärnverksamheten.
Folkbildningen spelar en viktig roll i vår vision för Botkyrka. En oberoende folkbildning är
en central del i den socialdemokratiska politiken för bildning, utbildning, demokrati och
kultur.
För över 100 år sedan bildade Socialdemokraterna tillsammans med LO och Kooperativa
förbundet Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). För att samordna och utveckla redan
pågående folkbildningsinsatserna. Idag kämpar ABF fortfarande för demokrati och
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jämställdhet utifrån övertygelsen om att demokratin ständigt måste återerövras.
I Botkyrka driver aktörer i civilsamhället fritidsgårdar och annan viktig verksamhet för unga
såväl som för äldre.
Genom att stärka studieförbunden och folkhögskolornas förutsättningar att verka i
kommunen och värna deras självständighet och oberoende banar vi vägen för det livslånga
lärandet.
Folkbildningens lokala närvaro och synlighet i närsamhället är väldigt viktigt. Vi
socialdemokrater vill därför fortsätta stödja och möjliggöra för våra studieförbund och
folkhögskolor att utveckla sin verksamhet. Vi vill även utreda om det finns ytterligare
verksamhet som studieförbund och civilsamhälle med fördel kan driva.
Vi är övertygade om, att vi vill bygga framtidens Botkyrka starkt, så måste vi göra det
tillsammans. Samverkan mellan kommun och civilsamhälle är väldigt viktigt för att öka
tryggheten i kommunen så väl som att stärka demokratin och folkhälsan. Vi
Socialdemokrater vill därför att vi tillsammans med civilsamhället, i ett handslag, bestämmer
oss för att ta tag i de problem vi ser i vår kommun.

8.3 Idrott och friluftsliv
En stark idrottsrörelse är en del av den svenska modellen och skapar ett bättre och tryggare
Sverige. De ideella krafterna gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera. I
Botkyrka finns ett stort intresse för idrott och många Botkyrkabor är engagerade i
idrottsföreningarna. Det tycker vi är fantastiskt.
Botkyrkaborna lever längre och blir allt friskare. Men segregationen och klassamhället
syns även i folks hälsa. Trots en positiv utveckling på det stora hela blir skillnaderna i hälsa
allt större. Kvinnor och boende i Hallunda-Norsborg, Fittja Alby och Storvreten är särskilt
drabbade av en ökande ohälsa.
Även ungas psykiska ohälsa ökar. Denna utveckling måste brytas. Det kräver ett
systematiskt, strategiskt och långsiktigt arbete. Här spelar idrottsrörelsen en väldigt stor roll.
Vi socialdemokrater vill fortsatta stötta Botkyrkas idrottsliv så att förutsättningarna för
människor att delta och för föreningarna att växa är goda. Det kräver en aktiv idrottspolitik
och att vi prioriterar idrotten, bland annat genom ekonomiskt stöd och föreningsbidrag
men också genom att säkerställa bra och funktionella anläggningar. Botkyrka är välkänt i
idrottssverige och vi vill att fler nationella och regionala idrottsevenemang och tävlingar
förläggs i vår kommun.
Vi vill utveckla Alby Folkhälsopark och stärka Botkyrkabornas möjlighet till spontanidrott.
Friluftslivet är en viktig del i detta arbete. Därför vill vi fortsätta utveckla och höja
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tillgängligheten till Lida friluftsgård som erbjuder möjlighet att åka sidor och skridskor på
vinter och bad och löpspår på sommaren. Fritidsbanken är ett annat exempel på hur vi
socialdemokrater vill underlätta för aktivitet och rörelse. På Fritidsbanken kan Botkyrkabor
gratis låna utrustning för att delta i frilufts-,förenings- och idrottslivet.
Efter år av tekniska undersökningar och utredningar har vi socialdemokrater landat i att vi
vill rusta upp Fittjabadet och bygga ett nytt badhus i Storvreten.
Det nya badhuset i Storvreten ska bli ett modernt och attraktivt badhus med ökad
tillgänglighet och kapacitet. Detta är en enorm satsning, badhusen spelar en central roll i
kommunens arbete för att öka folkhälsan samtidigt som det utgör en viktig del i skolans
simundervisning.
I Botkyrka har vi två idrottsnoder, Brunna IP och Storvretens IP. Socialdemokraterna vill
förstärka, tillgängliggöra och utveckla dessa. Vi vill ytterligare förstärka Brantbrink IP och
genomföra olika upprustningar på våra idrottsanläggningar runt om i kommunen genom
exempelvis mer belysning på platser som upplevs otrygga, samt skapa fler idrottsytor för
allmänheten.
Därför vill vi:

1. Skapa mötesplatser för olika åldersgrupper, unga som äldre.
2. Botkyrka ska vara rik på offentlig konst och utsmyckning.
3. Att Botkyrka kommun tillhandahåller ateljéer för konstnärer och konsthantverkare.
4. Satsa på biblioteken och starta en offensiv kampanj för att öka läsandet bland unga.
5. Se över om det finns verksamhet som med fördel skulle kunna drivas av
civilsamhället/folkbildning.
6. Synliggöra Botkyrkas vandringsleder genom digitalisering och synliga startpunkter
för vandringslederna.
7. Rusta upp Fittjabadet och bygga nytt badhus i Storvreten.
8. Utveckla Alby folkhälsopark och Botkyrkabornas möjlighet till spontanidrott.
9. Handslag med föreningslivet för att öka tryggheten, folkhälsan och delaktigheten i
kommunen.
10. Starta parklek på 3 av kommunens lekplatser
11. Etablera Brunna och Storvreten som idrottsnoder i Botkyrka.
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9. REGION STOCKHOLM KAN BÄTTRE
Vårt län är landets rikaste. Här finns alla förutsättningar för att skapa en trygg vård med
korta köer och en kollektivtrafik som det går att lita på. Tyvärr ser det inte ut så när
Moderaterna och de blågröna partierna styr.
Våra skattepengar tycks försvinna till allt annat än vård och kollektivtrafik. Moderaterna
gör miljardöverskott men sjukhusen har drabbats av besparingar, marknadsexperiment i
välfärden leder till att mottagningar lägger ner där det inte är lönsamt och SL-korten har
blivit dyrare utan att vare sig bussarna eller pendeltågen blivit bättre. Rulltrappor står stilla.
Det saknas kontroll, det är ingen ordning och reda.
Socialdemokraterna är övertygande om att vår region kan bättre. Vi vill ta tillbaka
kontrollen över välfärden för att återigen bygga en region med framtidstro. Det gör vi
genom att sätta välfärden först, med satsningar på sjukhusen, vårdcentralerna och
vårdpersonalen, istället för nya marknadsexperiment, konsultnotor och jävsaffärer. Men
också genom att investera i företagen, forskningen och människorna som bor här.
Vi ska framåt tillsammans. Alla ska känna framtidstro och kunna lita på att välfärden finns
där när vi behöver den, oavsett vem du är eller var du än bor. Men då krävs ett historiskt
maktskifte i Region Stockholm.

9.1 Ta tillbaka kontrollen över vården
Trots att vi bor i landets rikaste region har vi landets längsta väntetider på akuten.
Vårdpersonalen går på knäna och vård lägger ner runt om i länet. Skattepengar tycks gå till
allt annat än vård.
Detta är verkligheten när Moderaterna styr. Under lång tid har högern prioriterat
marknadsexperiment och utförsäljningar av vår gemensamma välfärd. Sjukhusen har
tvingats till nedskärningar och personalen har varken fått fler kollegor eller bättre villkor.
Vården splittras upp och patienter med störst behov hamnar i kläm. Marknaden får styra
istället för behoven.
Det är dags att ta tillbaka kontrollen. Pengar ska inte längre försvinna till konsultnotor,
gynnande av enskilda intressen, jävsaffärer eller nya marknadsexperiment utan istället gå till
vården.
Då kan vi rusta våra sjukhus, ge vårdpersonalen fler kollegor med bättre villkor och
bygga ut vårdcentralerna. Vården ska inte vara en marknad utan en trygghet för alla
stockholmare den dag du behöver den. Var du än bor eller vem du än är.
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För när du är som svagast ska samhället vara som starkast. Du ska lita på att välfärden
finns där och att du får rätt vård i tid. Efter dina behov, inte hur lönsam du är eller storleken
på din plånbok. Du som jobbar i vården ska få fler kollegor och bättre villkor. Det går att
göra, om vi tar tillbaka den demokratiska kontrollen över sjukvården.
Socialdemokraterna i Botkyrka vill etablera en distriktssköterskemottagning i Vårsta då vi
ser ett tydligt behov och efterfrågan. Ungas psykiska ohälsa är ett ökande problem, inte
minst i vår kommun. Därför är det för oss oförståeligt att Moderaterna valde att lägga ner
Barn och ungdomsmottagningen i Tullinge, vi vill att den öppnas igen.
Socialdemokraterna vill:
1.

Rusta Stockholms sjukhus och anställ mer personal med bättre villkor, inga fler varsel
eller långa köer.

2. Satsa mer pengar på vårdcentralerna och bygg ut vården i hela länet, exempelvis
närsjukhus i Botkyrka.
3. Stoppa utförsäljningar av vård. Kontrollen över vem som får bedriva vård i regionen
ska skärpas, oseriösa aktörer ska stoppas.
4.

Säkerställa att skattepengar ska gå till vård, inte skatteslöseri och gynnande av
enskilda intressen.

5. Garantera en trygg förlossning för alla – en barnmorska per födande.
6. Etablera en distriktssköterskemottagning i Vårsta.
7. Återöppna Barn och ungdomsmottagning i Tullinge

9.2 En stark kollektivtrafik skapar tillväxt, jämlikhet och klimatomställning
Stockholmsregionen är alla vi som lever, bor och verkar i den, oavsett var i länet vi befinner
oss. Alla ska omfattas av utvecklingen, och få ta del av de värden som skapas i vårt län, och
på jämlika villkor delta på arbetsmarknaden, i utbildningar och fritidsaktiviteter.
Socialdemokraternas övergripande syften med en stärkt infrastruktur och kollektivtrafik är
därför att bidra till att uppnå klimatmålen, till en jämlik region och en tillväxt där hela länet
kan vara med och skapa resurser att finansiera vår välfärd.
Det självklara valet att resa i vår region ska vara kollektivt. För det krävs att prioritera
kollektivtrafikens framkomlighet, fler och snabbare tvärförbindelser samt utbyggd spårtrafik
och superbussar. Byten ska synka och att den ska vara trygg oavsett var du reser, vem du än
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är eller vart du än ska. Att bli stående vid en station där du känner dig otrygg för att tåget
var sent och bussen hunnit gå är inte acceptabelt.
Färdtjänsten ska utgå från den enskildes rätt till ett aktivt liv som förälder, fritidsutövare,
anställd eller student. Du ska kunna lita på att komma i tid och få hjälp hela vägen.
Socialdemokraterna i Botkyrka vill påbörja arbetet med en andra uppgång i Tullinge. Det
får vara slut med tomma löften, tullingeborna förtjänar bättre. Vi vill också stärka
trafikförbindelser mellan våra kommundelar, det ska vara betydligt enklare att ta sig från
exempelvis Norsborg till Tullinge.

Socialdemokraterna vill:

1. Påbörja införandet av 10-minuterstrafik och nattrafik på pendeltågen och köra tätare
avgångar i tunnelbanan.
2. Bygg ut superbussystem BRT
3. Elektrifiera bussflottan och öka framkomligheten för redan befintlig busstrafik
4. Skapa fler tvärförbindelser för snabbare resande i hela länet, exempelvis
kopplingarna mellan norra och södra Botkyrka.
5. Bygg ut infartsparkeringarna i länet så det blir enklare i vardagen att resa kollektivt
åtminstone en del av resan.
6. Påbörja arbetet med en andra uppgång i Tullinge.
7. Bromsa taxehöjningarna. Vill vi få fler att åka kollektivt får inte taxan bli ett hinder.
Då måste vi sanera regionens ekonomi och sluta pengarullningen till dåligt skötta
upphandlingar.
8. Vi vill göra det billigare för ungdomar att resa med SL, gratis för barn upp till 12 år
och lägre taxa när man reser utanför rusningen.
9. Öka tryggheten i kollektivtrafiken genom att öka andelen synlig personal i trafiken
och förbättra den fysiska utformningen av stationer och hållplatser.
10. Satsa på bättre belysning, kameror och bygga bort mörka hörn men även anställa
mer trygghetspersonal.
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