TRYGGHET SKA
INTE VARA EN
KLASSFRÅGA
VI BYGGER NYA BOTKYRKA

ETT STARKARE SAMHÄLLE,
ETT TRYGGARE BOTKYRKA
Ett starkt och tryggt samhälle är ett Botkyrka där alla
känner sig delaktiga, där alla barn klarar skolan, där
tillgång till kvalificerad sjukvård och omsorg är jämlik, där
alla har möjligheten att förverkliga både sig själva och sina
drömmar.

Nya Botkyrka

Vi Socialdemokrater går till val på bygget av nya Botkyrka, att göra
upp med historiens misstag och skapa något nytt. Botkyrka är
fantastiskt, samtidigt finns det platser som behöver upprustning och
utveckling. Därför ska vi bygga nya Botkyrka.
Vi vill utveckla alla stadsdelar och bygga blandat, så att alla kan hitta
ett hem är en del av att bygga det nya Botkyrka. Liksom att skapa
mer levande och trygga centrum.
Nya Botkyrka handlar inte bara om att bygga bostäder, det handlar
också om att bryta skolsegregationen, att säkerställa en trygg
omsorg och en sjukvård som finns när och där den behövs.

Socialdemokraterna i Botkyrkas toppkandidater:
Jens Sjöström - Landstinget, Ebba Östlin - Kommunen, Serkan Köse - Riksdagen

FLER VUXNA I SKOLAN,
MER STUDIERO
I nya Botkyrka ska skolan finnas
där för dig och ditt barn, i
er närhet. En skola där dina
barn känner sig trygga, möter
behöriga och kompetenta lärare
som inspirerar till lärande.
För oss är skolan och förskolan
viktigast. Fokus ska ligga på kunskap och bildning. Det kräver att
alla skolor är bra skolor som följer varje elevs utveckling och ger rätt
stöd. Genom tidiga insatser, stödundervisning, läxhjälp och lovskola
ska vi säkra att alla barn får betyg i samtliga ämnen när de går ut
grundskolan. Så bryter vi skolsegregationen och kunskapsklyftorna.
Vi vill investera i välutbildade lärare och fler vuxna. All personal ska
bemötas med respekt, ges goda arbetsvillkor och känna samhällets
stöd. För oss är det viktigare än skattesänkningar och privatiseringar.

Vi lovar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fler vuxna i skolan
Studiero för alla elever
Mindre barngrupper i förskolan
Nolltolerans mot kränkningar
Minskade kunskapsklyftor
Mobilförbud i klassrummen
15 nya förskolor och 2 nya skolor
Lovskola och läxhjälp

NÄR VI ÄR SOM SVAGAST, SKA
SAMHÄLLET VARA SOM STARKAST
Det ska vara tryggt att bli gammal i Botkyrka. Allt fler lever
längre idag och det är bra. Det ställer också större krav på
en bättre och mer effektiv omsorg. Alla ska kunna känna
sig trygga med att få en värdig omsorg med hög kvalitet
när den behövs.
Ingen anhörig ska behöva sluta jobba för att ta hand om den
som behöver omsorg. För att omsorgen skall kännas trygg måste
de äldre och personalen förstå varandra. Därför vill vi satsa på
svenskutbildning för personal.
Du ska få leva ditt liv så som du vill
ha det, och få bestämma mer över
din vardag. Vi vill att du ska kunna
välja innehållet i din omsorg och vilka
insatser du behöver. För du vet bäst
vilket stöd du behöver. Därför vill vi
anställa fler inom omsorgen.

Vi lovar:
•
•
•
•
•
•

Bättre villkor för personalen
Trygghetsboenden i varje kommundel
Promenadgaranti för äldre
Servicepaket till alla över 75
Vård och omsorg efter behov och önskemål
Egen tid i hemtjänsten som brukaren själv bestämmer
över

STARKARE TILLSAMMANS
NÄR ALLA FÅR VÅRD I TID
När vi blir sjuka ska den bästa sjukvården finnas nära dig.
Du ska inte behöva sitta i timmar på en akutmottagning
eller riskera att vänta i månader på livsviktiga ingrepp. Alla
har rätt till en jämlik vård utifrån behov, oavsett vem du är,
var du bor eller vad du tjänar.
Stockholms läns landsting är sveriges rikaste landsting och har den
dyraste vården. Men inte den bästa vården. Bara Nya Karolinska
sjukhuset har kostat 60 miljoner kronor. Det är 10 gånger mer än
motsvarande sjukhus i Europa.
Landstinget styrs sedan 12 år av den moderatledda alliansen,
och de senaste fyra åren med stöd av Sverigedemokraterna.
Resultatet är 600 stängda vårdplatser, inställda operationer, för få
förlossningsplatser, veckolånga köer till vårdcentralerna och 4000
personer som väntar på operation eller behandling.
Vården behöver fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.
Och personalen behöver bättre villkor, löner, liksom möjligheter att
specialistutbilda sig. Dina behov ska gå före vårdbolagens intressen.
Vårdens pengar ska gå till vård!

Vi lovar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Närsjukhus i Tumba
Över 33 miljoner till Botkyrkas vårdcentraler
Återinföra familjecentraler i stadsdelarna
Bättre villkor för personalen
Höjda löner för undersköterskor och sjuksköterskor
Bättre arbetstider för anställda i vården
1500 nya medarbetare i Stockholms läns landsting
Ge möjlighet för undersköterskor och sjuksköterskor att
kunna specialistutbilda sig med bibehållen lön

8000 NYA HEM,
VI BYGGER NYA BOTKYRKA

Vi Socialdemokrater går till val på att bygga 8000 nya
hem, så att fler kan hitta sin drömbostad. Vi vill bygga bort
bostadssegregationen genom att bygga bostadsrätter där
det finns mest hyresrätter, och hyresrätter där det finns
mest bostadsrätter.
Alla stadsdelar ska kännas trivsamma och trygga, dygnets alla
timmar. Därför vill vi fortsätta utveckla våra centrum, naturområden
och parker.
En första egen lägenhet är ett viktigt steg in i vuxenlivet, därför vill
vi skapa en bostadsgaranti för alla unga i Botkyrka. Att bygga fler
bra och billiga hyresrätter som folk har råd att bo i, tycker vi är bättre
politik, än att skapa marknadshyror som ger chockhöjda hyror.

Vi lovar:
•
•
•
•
•

8000 nya bostäder
Bostadsgaranti för unga
Fler bostäder för seniorer
Mer levande och trygga stadsdelar och centrum
Värna och utveckla våra naturområden och parker

TRYGGHET SKA INTE VARA
EN KLASSFRÅGA
Botkyrka är en kommun i förändring. En kommun där
allt fler vill bo, där nya bostäder byggs varje dag. En
kommun med ett rikt föreningsliv, och engagerade
Botkyrkabor som tar plats och tillsammans skapar nya
möjligheter.
Vi kommer aldrig acceptera att ett fåtal kriminella förstör för
oss Botkyrkabor, eller tillåta dem bestämma i vår ort. Det kräver
hårdare tag mot de kriminella gängen och hårdare straff. Antalet
poliser har ökat från 60 till 180 personer i Botkyrka tack vara den
socialdemokratiskt ledda regeringen. Vi vill fortsätta att utveckla
samarbetet mellan kommun och polis i vårt trygghetsarbete.
Trygghet ska aldrig vara en klassfråga. Ojämlikhet, fattigdom och
känslan av att inte höra till är grogrunden för kriminalitet. Därför är
den långsiktiga lösningen för mer trygghet och mindre kriminalitet
att minska klyftorna i samhället. Vi vill göra mer för att våra unga
inte skall dras in i kriminalitet. För oss går investeringar i ett starkt
samhälle och ett tryggare Botkyrka före skattesänkningar.

Vi lovar:
•
•
•
•
•
•

Ökat samarbete med polisen
Trygghetskameror
Förebyggande arbete i skolor
Mer aktiviteter för ungdomar
Våldspreventivt center
Ökad jämlikhet

Den 9:e september är det val
Vi står inför ett vägval. Fortsatta investeringar i välfärden
för ett starkare samhälle och ett tryggare Botkyrka. Eller
privatiseringar och skattesänkningar - för de som redan
tjänar mest.
Den 9:e september är det din röst som avgör vilken väg
Botkyrka ska ta i framtiden.
Tror du precis som oss på det första alternativet? Bli
medlem hos oss och engagera dig i valrörelsen för en
socialdemokratisk valvinst!
Kontakta oss på info@botkyrka.sap.se eller besök oss på
www. socialdemokraternaibotkyrka.se
Jag vill bli medlem
Jag vill engagera mig
Jag vill anmäla mig till ert nyhetsutskick

Namn

Gå in på socialdemokraterna.se/bli-medlem eller
fyll i talongen, lägg den i
ett kuvert och posta den
till oss.

Telefon

Skriv denna adress så behöver du inte frankera:

E-post

Socialdemokraterna
Svarspost
Kundnummer 110 651 700
110 03 Stockholm

Adress
Postnr och ort
Personr

Vi kommer att spara dina uppgifter. Läs mer på socialdemokraterna.se/integritetspolicy

