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Nya Botkyrka bygger vi tillsammans

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. 

Botkyrka är en varierad kommun med småhusområden, miljonprogramsområden, 
friluftsområden, industriområden och Botkyrkaborna kommer från hela världen. 
Det gör vår kommun både spännande och fylld av liv.  Samtidigt ser vi en hel del 
utmaningar som behöver hanteras. För varje utmaning vi har, finns det alltid en 
lösning

Idag ser vi att allt för många går utan arbete, segregation, trångboddhet och 
stressade barn i skolan. Barn stressade över kraven som ställs för att nå de rätta 
betygen eller att inte klara skolan. Vi hör ofta om äldre som känner oro inför sitt 
åldrande och att äldreomsorgen inte skall räcka till.

Ett samhälle där klassklyftor ökar skapar otrygghet. Därför handlar vår kamp 
och politik om att bryta segregationen, att i varje politisk handling arbeta för ett 
jämlikt samhälle. Tryggheten växer när alla känner sig inkluderade i samhället, 
grannskapet och på sin ort. Trygghet handlar också om att ett fåtal kriminella 
inte ska få förstöra för alla oss andra. Därför ska vi tillsammans stoppa bort de 
kriminella och stärka Botkyrka

Vi vill utveckla Botkyrka, och tillsammans med Botkyrkaborna göra en 
resa mot framtiden för att bygga nya Botkyrka. I nya Botkyrka bryter vi 
bostadssegregationen genom att bygga blandat i alla kommundelar för att skapa 
hem för alla delar av livet. Vi ser till att den bästa omsorgen och skolan finns 
nära Botkyrkaborna i alla kommundelar. Vi skapar långsiktig trygghet med en bra 
välfärd.

Utvecklingen skapar vi bäst tillsammans. Du som är aktiv i en förening, driver en 
bokklubb, har ett företag eller bara hjälper en granne är en viktig samhällsbyggare 
och bidrar till allas vår gemenskap. Ju fler samhällsbyggare vi är, desto snabbare 
och bättre utvecklar vi kommunen.

Vi vill skapa de allra bästa förutsättningarna för Botkyrkaborna att förverkliga sig 
själva och sina drömmar. Med hjälp av aktiv och modig politik kan vi skapa just de 
förutsättningarna. För oss socialdemokrater utgår all vår politk i vår strävan efter 
ett samhälle som präglas av jämlikhet, frihet och solidaritet. 



1. Skola
Framtiden startar i skolan
Botkyrka är en skolkommun och ska fortsätta vara än ännu bättre skolkommun. Vi vet att 
det är i skolan som grunden för resten av våra liv läggs. I Botkyrka ska alla skolor ha höga 
kunskapsresultat och ingen elev lämnas efter eller hållas tillbaka.  Med en stark och jämlik 
kunskapsskola finns stora möjligheter för varje barn att nå sina drömmar. Alla barn och elever 
ska få möta behöriga och kompetenta lärare med både krav och höga förväntningar på varje 
elev.

Det är också i skolan som grunden för deltagande i samhället sätts. Att kunna läsa och 
skriva är en förutsättning för att kunna ge uttryck för sina tankar och åsikter, för demokratisk 
delaktighet och personlig utveckling. Därför ska alla barn ska gå ut grundskolan med betyg i alla 
ämnen.

I Botkyrka litar vi till våra barns förmåga och låter dem växa och tro på sig själva. Genom 
skolan visar vi dem att övning ger färdighet och varje dag lotsar våra lärare dem tryggt genom 
alla utmaningar. Vi vill införa mer rörelse på skoltid.

Vi fortsätter våra satsningar på digitaliseringen i skolan, både som pedagogiskt verktyg i 
lärandet och för att förbereda barnen på deras framtida yrkesliv där digital kompetens kommer 
vara avgörande. Genom digitaliseringen kan också det administrativa arbetet minska för att ge 
mer plats åt det pedagogiska lärandet.

1.1 Grunden läggs i förskolan
I förskolan startar det livslånga lärandet. En förskola med hög kvalitet ger barnen bättre 
möjlighet att lyckas i skolan. Därför prioriterar vi förskolan högt och ser dess viktiga uppgift att 
förbereda alla barn inför deras skolgång. 

Förskolan är viktig för barnen och deras utveckling. Förskolan har ett kompensatoriskt 
uppdrag och i Botkyrka ska alla barn ha rätt till förskola. Därför vill vi att inskrivningsgraden på 
förskolorna ökar.

Vår förskola och barnomsorg skall utgå från våra invånares verkliga behov. Därför vill vi fortsatt 
erbjuda barnomsorg även på obekväm arbetstid. Vi prioriterar att ge förutsättningar för alla 
barn att vara i mindre grupper/sammanhang.

1.2 En skola där alla barnen kan nå målen
Alla barn kan och vill lära, bara vi ger dem rätt förutsättningar. Skolan har en avgörande 
betydelse för om eleverna når målen eller inte. Skolans huvudsakliga fokus är 
kunskapsuppdraget. Skolan ska ge unga människor färdigheter och erfarenheter som gör dem 
rustade att bygga morgondagens samhälle.

Det går bra för Botkyrkas skolor, men vi har väldigt ojämlika resultat. Vissa skolor klarar sig 
väldigt väl, barnen går ut med höga betyg, många av lärarna är behöriga och klimatet är gott. 
På vissa skolor kan det tyvärr se precis tvärt om ut. Det är inte acceptabelt. 

Skolans uppgift är att ge alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt och kompensera 



elevers olika förutsättningar. Därför vill vi kraftsamla för att krossa skolsegregationen. För 
att lyckas med detta behöver hela samhället hjälpas till. Nyckeln till framgång ligger i höga 
lärarlöner, de bästa lärarna i de svåraste skolorna, mer pengar till de skolorna med störst behov 
och fler vuxna i skolan så kan vi fokusera på ökad studiero och stärkta skolresultat. Det förtjänar 
våra barn. Alla ska veta att Botkyrka är en skolkommun.

Skolan ska erbjuda elever extra hjälp och stödundervisning så snart behoven upptäcks och 
därtill följas upp. Läxläsningshjälp och lovskola är viktiga komplement för att stärka barnens 
lärande.  Skolornas arbete med elevhälsa är avgörande för att utveckla individuella insatser, 
därför måste rektorerna säkerställa att lärare tillsammans med specialpedagoger, skolsköterskor 
och skolkuratorer gör tidiga insatser som också följs upp.

Alla elever skall stimuleras till att vilja lära sig mer och alla elever skall utmanas att utvecklas. 
Det kräver en skola som låter de som ligger lite före göra det, och att de som halkat efter 
fångas upp för att komma ikapp. Vi vill ha en jämlik skola där alla skolor klarar av att ge alla barn 
den bästa tänkbara utbildningen.

Vårt samhälles viktigaste vaccin mot arbetslöshet och utanförskap för individer är en 
gymnasieexamen. Därför är vår ständiga strävan att Botkyrkas barn, inte bara ska klara målen 
och få gymnasiekompetens, utan också att de skall klara sin gymnasieexamen.

1.3 Starka och yrkesskickliga lärare
Det är i skolan det mesta lärandet sker. Botkyrkas skolor skall ha starka och yrkesskickliga lärare 
som har förmågan att ständigt locka våra elever till nya kunskaper och att nå målen. Därför vill 
vi satsa på att lärarna har möjlighet till kompetensutveckling och kan utveckla sitt ledarskap. 
Rektorerna har en viktig roll för att både främja det kollegiala lärandet och utveckla det 
pedagogiska ledarskapet. Vi kommer se till att rätt resurser och verktyg finns för det arbetet.

Lärare är viktiga och vi värderar dem högt. Botkyrkas elever ska mötas av lärare med examen 
och som undervisar i ämnen de är behöriga i. 

1.4 Trygghet och studiero 
En trygg miljö med studiero är en förutsättning för elevers utveckling och lärande. Därför 
ska alla skolor arbeta aktivt med värdegrundsarbetet, förebygga och hantera diskriminering, 
nätmobbning, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö för eleverna är ett 
gemensamt ansvar för alla som verkar inom skolan. Alla barn har rätten att mötas med respekt 
och i Botkyrka ska absolut nolltolerans mot mobbning och andra kränkningar gälla. Vi vill också 
anställa fler vuxna i skolan för att skapa ordning, reda och trygghet.

Alla barn har olika förutsättningar med sig in i skolan. Vi vill skapa en jämlik grund, och en 
avgiftsfri skola. Mätta magar underlättar lärandet därför vill vi verka för att skolan serverar 
frukost och frukt under dagen till elever. Dagens forskning pekar på att senare start på 
skoldagen kan bidra till ökad inlärning för vissa åldersgrupper. Därför vill vi undersöka 
möjligheten till senare tider för skoldagens början.

1.5 Fritids
Fritidshemmen spelar en viktig roll i att stimulera barns utveckling och lärande. Genom lek och 
rörelse skapas lust att lära, en meningsfull fritid och ökad gemenskap.



1.6 Skollokaler
Många av kommunens skolor och förskolor är slitna och gamla. De pedagogiska miljöerna är 
viktiga för barnens trivsel, så väl som för inlärning. Därför vill vi bygga nya moderna förskolor 
och skolor.

Vi vill:

• Skapa lugn och ro i klassrummen
• Kompetensutveckla lärare och pedagoger.
• Satsa på digitala verktyg och inlärningsmetoder
• Se till att det blir fler vuxna i skolan
• Genomföra tidiga insatser för de som riskerar att hamna efter
• Stärka arbetet med elevhälsa
• Minska kunskapsklyftorna mellan kommunens skolor
• Att alla barn ska gå ut grundskolan med betyg i alla ämnen
• Lägga särskilda resurser för att få alla att gå färdigt gymnasiet
• Erbjuda alla elever lovskola och läxläsningshjälp
• Bygga 15 nya förskolor och 2 nya grundskolor
• Renovera 1 grundskola och 2 förskolor

2. Arbete
Alla som kan jobba ska jobba
Jobben bygger det gemensamma och att alla som kan jobba gör det är grunden för ett 
välfungerande samhälle för oss alla. Det är jobben som säkrar och betalar för den gemensamma 
välfärden.

I Botkyrka ska alla som kan jobba ha ett arbete att gå till, ett arbete som ger en lön att leva 
på med bra och trygga villkor. Genom att folk har arbete och egen försörjning stärker vi också 
sammanhållningen i våra kommundelar. Jobb är också grunden i den individuella friheten, att få 
tjäna sitt uppehåll, och att kunna leva ett bra liv med en trygg vardag.

Vi socialdemokrater i Botkyrka ser att kommunen kan bidra med att hjälpa människor som står 
utanför arbetsmarknaden till jobb genom att samarbeta med bland annat försäkringskassan och 
arbetsförmedlingen. Till exempel genom att en bra vuxenutbildning och SFI.

2.1 Ge ungdomar en bra start
Alla individer är olika och därför behöver det finnas olika ingångar till arbetsmarknaden. För oss 
Socialdemokrater handlar det om allt från att göra det möjligt för ungdomar att få sitt första 
sommarjobb, att erbjuda ett brett utbud av vuxenutbildningar och SFI, till särskilda insatser för 
de som står extra långt från arbetsmarknaden. Vi vill också ha en jämlik arbetsmarknad utan 
diskriminering.

Vi socialdemokrater har bestämt oss för att ta krafttag mot ungdomsarbetslösheten. Under 
kommande mandatperiod ska ungdomsarbetslösheten i kommunen komma ner till samma 
nivåer som i resten av Stockholms län. Ingen ung människa ska behöva gå utan arbete eller 
utbildning i mer än 90 dagar.



2.2 Ett starkt lokalt näringsliv
Det ska vara lätt att starta och utveckla företag och nya idéer i Botkyrka. Vi socialdemokrater 
vill fortsätta vårt arbete att locka nya företag till kommunen. Här finns en unik kompetens, i en 
region med stark tillväxt. Befintliga företag ska ges utrymme att växa och utvecklas. Genom 
nya och växande företag skapas också fler arbetstillfällen i kommunen. Ett exempel är att vi vill 
utveckla Södra Porten med 4000 nya arbetstillfällen till en regional verksamhetskärna. 

Kommunens service till näringslivet ska förbättras. Numera sker all myndighetshantering 
samordnat mellan plan, bygglov och miljö. Det ger företagen en större tydlighet om vad 
kommunen vill och handläggningen förenklas. Här vill vi ta nästa steg genom att digitalisera 
verksamheten och skapa en modern och attraktiv myndighet. Vi vill skapa ”En-väg- in” för 
företagens och våra medborgares ansökningar, och där man kan följa sitt ärende. Vi ser ett 
vidare behov av kompetensförsörjning, vilket kan tillgodoses genom att etablera ett samarbete 
med olika utbildningsinstanser såsom Kungliga tekniska högskolan. Vi vill att man startar 
en bygglovsutbildning i Xenter. Ett trainee-system för att locka framtidens arbetskraft inom 
samhällsbyggnadsområdet ska skapas.

I Botkyrka ska det vara enkelt att förverkliga idéer. Kontakten mellan kommunen och 
näringslivet och dess organisationer ska utvecklas. Innovativa nätverk, stöd till nya branscher, 
frukostmöten och kreativa workshops är några exempel. Särskilt kvinnligt företagande ska 
uppmuntras.

Kommunen ska ha en god planberedskap. Vi ska fortsätta arbetet med att få fram ny mark för 
etablering och utveckling av företag. Södra porten, Rikstens företagspark och Alfred Nobels 
allé är några exempel, men det behövs fler. Vi ser också gärna att det skapas/etableras olika 
företagskluster runtom i kommunen inom olika branscher. 

Botkyrka kommun deltar aktivt i arbetet med att utveckla Flemingsberg till en regional kärna 
och ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för utbildning, kunskapsintensivt 
näringsliv, vetenskap och nyföretagande. Vi ska arbeta för att Alfred Nobels allé blir ett kluster 
för Medtech-företag.

2.3 Kommunen som arbetsgivare
Det ska vara attraktivt att arbeta i Botkyrka kommun och därför ska vi se till att medarbetarna 
trivs på sitt jobb, att de får möjlighet att använda sina kunskaper och att de har en reell 
möjlighet att påverka sin arbetssituation. Som anställd inom kommunen ska man ha möjligheter 
att utvecklas inom sitt yrke genom kompetensutveckling. 

Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser ska ständigt förbättras, en strategi för hållbar 
fysisk och psykosocial arbetsmiljö skall tas fram. Genom att möjliggöra och uppmuntra fackligt 
engagemang ger vi våra anställda de bästa förutsättningarna för det

 Sveriges kommuner, liksom Botkyrka har fortfarande alldeles för många ofrivilliga deltider och 
visstidsanställningar. En fast anställning och en heltidslön är för de allra flesta en förutsättningar 
för att kunna försörja sig och få tillgång till bostadsmarknaden med mer. Därför ska heltid och 
tillsvidaretjänster vara norm i Botkyrka kommun. Vårt mål är att 90% av alla anställda ska ha 
heltidsanställningar och tillsvidaretjänster.

När arbetsscheman planeras ska så kallade ”delade turer” undvikas eftersom det bidrar till en 
dålig arbetsmiljö. Kommunen ska ta initiativ till samverkan mellan kommunen, gymnasieskolor 



och högskolor som agerar inom välfärdens område. Kommunens verksamheter ska ligga i 
framkant vad gäller ny kunskap och nya metoder. Kompetensfonden är ett verktyg för att 
säkerställa framtidens personalförsörjning av intresserade, engagerade och välutbildade 
medarbetare. För att åstadkomma allt detta krävs ett gott och aktivt samarbete med de fackliga 
organisationerna.

Kommunen är en stor upphandlare. Genom att ställa krav på företagen som tjänster 
upphandlas av kan Botkyrka verka för trygga anställningar även för anställda i de företag som 
arbetar på uppdrag av kommunen, därför ska krav på villkor i enlighet med kollektivavtal ställs 
vid upphandlingar. Krav som ställs på företag i upphandlingar och valfrihetssystem ska, så långt 
det är möjligt, gälla underentreprenörer i alla led genom huvudentreprenörsansvar.

Vi vill:

• Sänka ungdomsarbetslösheten i Botkyrka till nivå med länssnittet före 2022
• Erbjuda en ungdomsgaranti för att få ungdomar i jobb
• Erbjuda alla 16-18-åringar sommarjobb
• Erbjuda fler människor med funktionsnedsättning riktiga jobb
• Utveckla och stärka SFI 
• Utveckla Xenter som utbildningsresurs för kommunen
• Öka nyföretagandet
• Starta en bygglovsutbildning och införa trainee-system
• Ta fram mer planlagd mark för företagsetableringar
• Skapa en modern och attraktiv myndighet som har ”en väg in” för ansökningar
• Att minst 90% av personalen inom respektive yrkeskategori ska ha en tillsvidaretjänst, 

samma krav ska ställas på företag som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen
• Att minst 90% av personalen inom respektive yrkeskategori ska arbeta heltid, samma krav 

ska ställas på företag som bedriver verksamhet på uppdrag
• Ställa krav på villkor i enlighet med kollektivavtal vid upphandlingar
• Att en strategi för för hållbar fysisk och psykosocial arbetsmiljö skall tas fram.

3. Hela livet räknas
Välfärd ger trygghet
Jämlikhet tillsammans med en god välfärd är för oss Socialdemokrater grunden för ett socialt 
hållbart Botkyrka. Vi ska säkerställa att alla Botkyrkabor kan känna trygghet i livets alla olika 
skeden

När klyftorna i samhället minskar och jämlikheten mellan människor ökar så vinner alla. I ett 
jämlikt samhälle är hälsan generellt högre och människor känner sig tryggare än i ett ojämlikt 
samhälle. Människors frihet och hälsa ökar när klyftorna i levnadsstandard och livsvillkor är små 
och när män och kvinnor är jämställda. Därför vill vi ha ett Botkyrka med bra välfärd, som alla 
är med och bidrar till. Det ger människor möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och skapar 
sammanhållning mellan generationer, mellan samhällsgrupper och mellan kommundelar. Vi 
vill fortsätta vårt lyckosamma arbete med interkulturalitet, där vi låter människor mötas och 
tillsammans utveckla inte bara sig själva utan den gemensamma kulturen och där olikheter 
berikar.



3.1 Social trygghet och frihet från förtryck
Det ska finnas ett socialt skyddsnät som fångar upp de som behöver extra stöd. Vi vill satsa 
extra resurser på barn som idag är extra utsatta. Det kan handla om barn som saknar fast 
bostad, barn som bor på placering eller barn där föräldrarna saknar arbete. Det är också en del 
av att säkerställa att vi följer barnkonventionen.

Vi kommer aldrig att acceptera att människors frihet begränsas på grund av hot, våld, förtryck 
eller heder. Det är ett stort samhällsproblem och vi skall aktivt arbeta mot dess uppkomst och 
orsak, samtidigt som det ska  finnas stöd till drabbade.

3.2 I Botkyrka ska det vara tryggt att åldras.
Vi lever allt längre och det är något bra. Det ställer också krav på en ännu bättre och mer 
effektiv omsorg i livets alla skeden. Alla Botkyrkabor ska kunna känna tillit till omsorgen och att 
man kan få den hjälp som man behöver, när man behöver den.

Idag känner många en oro för sitt åldrande. Det hindrar både individ och samhälle att 
utvecklas, då en familj kan känna sig tvingade att avstå jobb för att ta hand om sina nära och 
kära. Det kommer vi aldrig acceptera. Äldreomsorgen måste ha en god kvalitet och möta alla de 
behov som följer åldrandet. Därtill måste äldreomsorgen också vara en attraktiv arbetsmarknad. 

Vi socialdemokrater vill bryta den ofrivilliga ensamhet som drabbar många äldre. Det gör 
vi bland annat genom att bygga fler typer av boenden för äldre som exempelvis, vård- och 
omsorgsboende, servicehus, servicelägenheter, kortidsboende/växelboende, trygghetsbostäder 
och seniorlägenheter.  I Botkyrka ska alla äldre kunna hitta just det boende som passar för just 
deras livssituation.

Åldrande innebär inte att viljan till deltagande i samhället minskar, men åldrandet kan medföra 
sämre förutsättningar till ett fortsatt deltagande. Ett allt mer digitaliserat samhälle kan också 
innebära att onödiga hinder sätts upp för våra medborgare. Därför vill vi arbeta med att 
varken ålder, fysiska nedsättningar eller digital kunskap ska vara hinder för ett fortsatt aktivt 
deltagande i vår samhällsfunktioner och tjänster

3.3 Delaktighet och inflytande i omsorgen
Alla Botkyrkabor som har någon form av vård- och omsorgsbehov ska efter sina förutsättningar 
ha möjlighet att vara delaktiga i utformningen av sina insatser. Rätten till frihet att bestämma 
om sin tillvaro och liv är en grundläggande värdering för socialdemokraterna och skall gälla 
genom hela livet. Därför vill öka självbestämmandet över sin omsorgs innehåll och planering. 
Vi vill utveckla något vi kallar för ”egen tid”, det vill säga, tid som brukaren inom kommunens 
vård och omsorgstjänster själv kan styra över tillsammans med sin kontaktperson. Vi vill också 
att hemtjänsten skall kunna erbjuda mer tid till varje brukare. Vi vill också erbjuda alla äldre ett 
servicepaket, som inte behöver byråkrati och biståndsbedömning, för att få hjälp med det mest 
basala som städning, tvätt och handling.

Det är viktigt med medbestämmande och självbestämmande för att säkerställa att alla äldre 
känner att de har möjlighet att kontrollera sin egna liv, oavsett om man behöver någon form av 
stöd och service eller ej. Där vill vi bidra till att arrangera både brukarråd och anhörigmöten.

På samma vis som vi vill skapa förutsättningar för alla Botkyrkabor att kunna bosätta sig var 
helst i kommunen de önskar i den boendeform de önskar, vill vi att även äldre med behov av 
omsorgsboende ska kunna välja sitt boende. Skälen till att vilja bo på ett visst boende kan skifta 



och handla om allt ifrån närhet till anhöriga eller att få bo på ett boende där en kär vän också 
bor. Oavsett skäl, ska alla har rätt att välja sitt äldreboende.

Maten och måltiden handlar inte bara om att överleva utan också om att leva. Maten i våra 
verksamheter ska vara god, tilltalande, smakrik och nyttig. Även hela måltidssituationen är viktig 
för att maten ska smaka gott. Stress, slammer och ensamhet skapar minskad matlust. Medan 
sällskap, dofter, lugn och ro och trevliga dukningar bidrar till matlusten. För många äldre är 
måltiden det viktigaste som händer under dagen därför måste alla måltider serveras med ett 
helhetstänk utifrån att förstärka varje individs livskvalietet och hälsa.

Vi tycker också att självbestämmande över maten ska förstärkas och att de enskilda ska få 
möjlighet till ett större urval. Inom hemtjänsten har vi infört måltidsstöd och matlagning och det 
är områden som vi vill förstärka ytterligare. 

3.4 Kvalitet i omsorgen
Kvaliteten i omsorgen ska vara hög i Botkyrka. Det handlar om bemötande tillgänglighet, 
kontinuitet och information. En viktig del för att vara trygg med sin omsorg är att man 
känner igen och känner förtroende för den personal man möter. Vi vill att brukare ska få sina 
behov tillgodosedda med så få olika personer som möjligt. Detta mäts i något som kallas för 
kontinuitet, dvs antal personal som man möter under en period om två veckor. Vi har arbetat 
för att minska antalet personer som finns hos dem med hemtjänst från 23 till 15. Kontinuitet är 
så pass viktigt för tryggheten och välbefinnandet för våra brukare att all schemaläggning och 
planering av verksamheten ska ske utifrån att förbättra kontinuiteten och vårt mål är att uppnå 
en kontinuitet på 10 personal per brukare och tvåveckorsperiod.

I Botkyrka ska man som brukare få ett bra bemötande i sin omsorg och det gäller från när 
man gör sin ansökan till själva utförandet av insatsen. Bra bemötande handlar om allt från att 
behandlas respektfull och bli tilltalad, till att personalen håller de tider som är överenskomna.

För den som söker kontakt med äldreomsorgen är det är viktig med öppen och tydlig 
information. Ofta är man i en sårbar situation i livet och hur organisationen då kommunicerar blir 
extra viktigt. Därför måste alla delar av organisationen förmedla samma sak. Även nära anhöriga 
ska enkelt kunna följa vad sina närstående gör på dagarna. Vi vill också utveckla e-tjänster för 
att göra ansökningar enklare och lättare att följa.

Tillgänglighet handlar också om att det ska finnas tillräckligt med personal, att det ska finnas 
tillräckligt med insatser för det behov som finns och att organisationen ska finnas till hands när 
man har frågor, synpunkter eller kritik. 

3.5 Sammanhållen omsorg
Botkyrka har vi prövat metoden hemgångsteam med syfte att skapa en trygg och säker 
hemgång för personer som varit inskrivna i slutenvården. Projektet har fått fantastiska resultat 
och skapat trygghet för både de äldre och deras anhöriga när de äldre skrivs ut från sjukhuset. 
Nu vill vi införa metoden i hela kommunen, det innebär att alla som skrivits in på sjukhus och 
bedöms ha ett vårdbehov vid hemgång kommer att kontaktas av kommunen per automatik 
och erbjudas stöd och service efter behov. Genom hemgångsteam kan vi minska byråkratin och 
erbjuda ett hemgångspaket till alla som behöver stöd vid hemgången efter en sjukhusvistelse.

Vi vill även att kommunen skall använda sig av verktyget ”Sammanhållen individuell plan” (sip) 
som ger stöd till de med insatser från fler huvudmän för att säkra att all vård och omsorg hålls 



ihop för varje individ.

3.6 Meningsfull fritid och aktivitet
Alla människor har rätt till ett gott liv genom hela livet. En viktig del i det är att kunna 
delta i sociala sammanhang och aktiviteter som man tycker är meningsfulla. Därför är 
dagverksamhet för äldre viktigt. Dessutom är dagverksamhet en viktig avlastning för de 
anhöriga som idag tar ett stort ansvar för omvårdnaden av sina närstående. Därför ska 
dagverksamheten även vara öppen på helger.

Fritidsaktiviteter är en viktig del i att känna livskvalitet. Det behövs fler som arbetar inom 
vård- och omsorgsboendena. som kan hjälpa till med sociala aktiviteter, spela spel eller bara 
finnas till hands för att skapa trygghet. Genom reformen extratjänster vill och kan vi möjliggöra 
anställningar för att kunna erbjuda fler individuella aktiviteter.

Vi har sett till att specialdesignade cyklar har köpts in till våra vård- och omsorgsboenden 
som gett de boende möjligheten att känna vinden i håret och komma ut på en härlig cykeltur 
med hjälp av personalen. De har varit en stor succé och nu vill vi att sådana cyklar skall finnas 
tillgängliga på samtliga vård och omsorgsboenden och även kunna användas inom hemtjänsten.

Vi får ibland rapporter från brukare som inte har fått komma ut på promenad på flera månader. 
Det kan vi aldrig acceptera. Tillgång till frisk luft, andra vyer och årstidernas alla dofter ska vara 
en rättighet för alla inom Botkyrkas äldreomsorg. Därför ska Botkyrka ha en promenadgaranti.

Botkyrka kommunen har tillgång till Botvidsgården som är ett funktionsanpassat och 
tillgängligt sommarnöje. Vi vill erbjuda alla våra brukare möjligheten till en sommarsemester där.

3.7 Kompetensutveckling inom omsorgen
Kompetensutveckling är viktigt och vi vet att det ger mer kvalitet i verksamheten. Vi vill att alla 
med tillsvidareanställning ska ha rätt utbildning både inom äldreomsorgen och inom omsorgen 
för personer med funktionsnedsättningar, så är det inte idag. Vi är inte nöjda förrän all personal 
har behörig utbildning. Det är också viktigt att organisationen är en lärande organisation. Det 
bedrivs mycket forskning inom socialt omsorgsarbete och det är viktigt dels att kommunen 
erbjuder utbildningar och kompetensutveckling som är utformade efter individernas behov 
av stöd men också utbildningar för att ligga i framkant i kunskapsutvecklingen för att kunna 
erbjuda bra omsorg till våra medborgare. 

Inom vård och omsorg är förutsättningarna att kommunicera med varandra grundläggande för 
att kunna erbjuda bra, trygg och kvalitativ omsorg. Därför är språkutbildning extra viktigt inom 
dessa verksamheter. Vi kommer att satsa på språkutbildningar för att säkerställa att brukare och 
personal förstår varandra väl.

3.8 Mötesplatser
Mötesplatser för seniorer är hälsofrämjande. De mötesplatser som finns medverkar till 

att skapa roliga aktiviteter som är öppna för alla seniorer som vill. Det handlar om allt från 
bildning, gemenskap och fysisk motion. Unikt  är att mötesplatserna drivs av seniorerna själva. 
Mötesplatser skapar ett otroligt mervärde för de äldre i Botkyrka

• Det ska finnas mötesplatser för seniorer i varje stadsdel
• Mötesplatserna får gärna byggas ihop med kommande trygghetsbostäder i kommunen



3.9 Lagen om särskild service för funktionshindrade

LSS, ”Lagen om särskild service för vissa funktionshindrade”, handlar om rätten till ett liv 
som andras. LSS lagen är en rättighetslag, för den som omfattas av lagen, Den omfattar 10 
angivna insatser bla. Rätt till boende med särskild service, personlig assistans, rätt till avlösning, 
ledsagare och kontaktperson m.m. Insatsen ska ge den enskilde goda levnadsvillkor, delaktighet 
i samhället och frihet över sin vardag.

I Botkyrka har vi gjort en resa från medborgaren i centrum till att istället tala om 
medborgarens fokus. Det är en viktig skillnad. Medborgarens fokus kräver att medborgaren är 
delaktig. Gå från att- kommunen vet vad som är bäst för medborgaren – till att jobba utifrån att 
kommunen jobbar på uppdrag av medborgarna. I ett sådant perspektiv vet inte kommunen bäst 
utan då jobbar man med att medborgaren själv ska få tala om vad som är bäst. Vad hen vill och 
vad hen inte vill. Att vi ska bygga kommunens verksamhet utifrån medborgaren och inte låta 
medborgarna anpassa sig efter verksamheten. I Botkyrka har vi kommit en bit på väg men vi är 
inte klara. Och det är ett lagarbete – det krävs samverkan. Som är på riktigt. I Botkyrka har vi 
tur med att det finns så många drivna eldsjälar som lägger mycket av sin fritid på att träffa både 
oss i politiken och förvaltningen. Det är viktigt – för att inte säga helt avgörande för att vi ska 
kunna fortsätta utveckla, förstärka och förädla LSS. 

3.10 Folkhälsa
Botkyrka kommun har skapat positiva många initiativ som kan påverka folkhälsa och 
förutsättningarna till  en jämlik och god hälsa för alla.

Samtidigt finns det finns mycket kvar att göra. Även om hälsan förbättras återstår stora 
skillnader mellan olika grupper såväl mellan män och kvinnor, olika åldrar samt olika 
socioekonomiska grupper. Folkhälsoarbete kräver ett systematiskt, strategiskt och långsiktigt 
arbete. Därför fortsätter vi vårt målinriktade arbete med skapa jämlikhet och hälsa och trygga 
livsförutsättningar för samtliga medborgare. Tillsammans med detta vill  vi också fortsatt 
utverka vårt arbete med att säkerställa de mänskliga rättigheterna inom ramarna för det 
kommunala uppdraget.

Vi vill:

• Säkerställa att socialt utsatta barn får stöd
• Öka insatserna mot upplevd ensamhet
• Garantera vård och omsorg efter behov
• Att det finns minst ett trygghetsboende i varje kommundel
• Utveckla egen tid inom hemtjänsten och vård och omsorgsboende
• Genomföra promenadgaranti i våra verksamheter
• Erbjuda hemgångsteam efter sjukhusvistelse
• Erbjuda sommarsemester för alla inom hemtjänst och vård och omsorgsboende
• Erbjuda servicepaket till alla äldre
• Ordna cyklar till alla äldreboenden
• Införa måltidsvärdar i verksamheterna och sällskapsvärdar
• Att alla ska ha rätten att välja vård och omsorgsboende
• Att alla brukare ska få välja kontakt och stödperson
• Öka språkkompetensen inom alla omsorgsverksamheter



• De som har hemtjänst ska få sin hemtjänst utförd av ett begränsat antal personal 
• Att de boende på gruppbostäder ska vara med i processen när ny personal ska anställas.
• Att Botkyrka är först i Sverige att anställa en brukarombudsman med uppdrag att vara en 

bro mellan brukare, anhöriga och förvaltning.
• Bygga 10 nya gruppbostäder fram till 2020
• Att alla medborgare som bor i en gruppbostad ska ha möjlighet att få en kontaktperson för 

öka sitt sociala nätverk  

4. Bostäder och samhällsbygge
Bostäder för livets alla skeden
Vi socialdemokrater vill skapa goda livsmiljöer för alla Botkyrkabor. Det ska finnas många 
valmöjligheter i boendet oavsett var i Botkyrka man bor, vilka familjeförhållanden man har 
eller var i livet man befinner sig. Vi tror på en mångfald av olika bostäder, med blandade 
upplåtelseformer och hustyper, i alla kommunens kommundelar.

Vi är fast beslutna om att bryta bostadssegregation genom att aktivt arbeta med våra 
hållbarhetsutmaningar, där den sociala hållbarheten ska få ett ökat fokus. Därför ska 
vi vid nyproduktion se till att de minst förekommande hustyper eller upplåtelseformer 
i varje kommundel prioriteras, men också ställa krav på att man uppfyller våra sociala 
hållbarhetskriterier, samtidigt som man tar ett långsiktigt ansvar för att skapa en god och trygg 
livsmiljö i våra kommundelar.

4.1 Fler bostäder, fler hem
Vi socialdemokrater vill att det byggs minst 8000 nya bostäder fram till år 2024. Vi ska bygga 
Botkyrka hållbart. Botkyrka befinner sig i en expansiv fas och utvecklas otroligt snabbt. Det är 
vi stolta över. Under kort tid har vi sett till att ett stort antal nya bostäder har byggts. Bostäder 
som blir hem, skapar trygghet och är en fast punkt i människors vardag. Vi vill fortsätta på den 
inslagna vägen och fortsätta hålla högt tempo i byggandet av bostäder. För bostadsbristen 
i hela vår region är fortfarande allvarlig och påtaglig. Byggandet av nya hem är lösningen. 
Vår inriktning är att i första hand förtäta, framförallt nära befintlig kollektivtrafik eftersom 
förtätningar ger möjlighet att bygga på befintliga infrastrukturer.

4.2 Botkyrkastaden
Botkyrka är en del av Storstockholm och kommer allt närmare centrala Stockholm. Vi får allt 
mer stadsliknande miljöer, samtidigt som vi bevarar närheten till naturen, det är Botkyrkas stora 
styrkor. Den utvecklingen vill vi fortsätta. Vi vill bygga nya Botkyrka, det är vårt gemensamma 
Botkyrka och vårt gemensamma hem. Här ska man kunna känna sig trygg, växa, leva, utvecklas 
och vara en del av samhällsgemenskapen. Det kräver att vi skapar stadsutrymme där folk kan 
mötas och träffas. Det handlar om lekparker, naturområden, idrottsytor och torg. Det handlar 
också om integration och hur vi tar tillvara på människors erfarenheter, kunskaper och kultur.

Genom att bygga blandad bebyggelse, det vill säga hyresrätter, bostadsrätter och villor, i 
alla våra kommundelar kommer vi kunna bygga bort segregationen och samtidigt skapa nya 
mötesplatser. För i livets alla lägen, gammal som ung, nygift, separerad eller som nya föräldrar 
ska man kunna finna en bostad som passar, utan att behöva flytta från sin kommundel.

Vi har fokus på att skapa bostäder som folk har råd att bo i. Därför ska vi fortsätta bygga 



billiga hyresrätter. Botkyrkastaden handlar i grunden om att förena hållbarhetens tre pelare, det 
vill säga, ekonomiska, ekologiska och sociala. Genom att verka för hållbarhetstriangeln så ser vi 
till att skapa trygga samhällen där människor kan växa och utvecklas. Det är nya Botkyrka, det 
är Botkyrkastaden.

4.3 Botkyrkas centrum och kommundelar
Botkyrkas olika centrum är viktiga, och vi har påbörjat ett arbete för att utveckla våra centrum 
och dess omnejd. Det arbetet vill vi fortsätta så att alla kommundelar har funktionella, moderna 
och attraktiva centrum. Förvandlingen och utvecklingen av förortscentrumen ska bli av. Ett 
viktigt inslag i framtidens centrum är att de har ett bra utbud av service. Våra bostadsområden 
skall vara snygga och trygga därför kommer vi fortsätta satsa på bättre renhållning, 
klottersanering och förutsättningar för återvinning. 

4.4. Fler attraktiva hyresrätter
Vi socialdemokrater värnar om hyresrätten. En bred hyresbostadsmarknad med god 
tillgång till olika typer av bostäder av hög kvalitet och till rimliga priser är viktigt för en 
fungerande arbetsmarknad och minskade klyftor i samhället. Vårt kommunala bostadsbolag, 
Botkyrkabyggen, ska stå för en ansvarsfull förvaltning av befintliga bostäder och bygga 
nya bostäder, främst i Tullinge och delar av Tumba där hyresrätter idag saknas. Vi vill 
att Botkyrkabyggen bygger 300 nya hyresrätter per år från 2020. Ett starkt kommunalt 
bostadsföretag är en tillgång för Botkyrkaborna och ett nödvändigt verktyg för en hållbar 
bostadspolitik. Botkyrkabyggen ska vara ett föredöme, inte minst i miljö- och klimatarbetet.

Botkyrkabyggen ska bidra aktivt i kommunens områdesarbete, men det behövs även fler 
aktörer på hyresbostadsmarknaden i Botkyrka, som vill investera och vara ansvarstagande 
samarbetspartners i den långsiktiga kommundelsutvecklingen

4.5. Stadsbyggnad och stadsbyggnadsprinciper
Botkyrka ska vara ett offentligt vardagsrum för alla att trivas i. Vi ser värdet av en spännande 
arkitektur och estetiskt tilltalande miljöer. Det som byggs i Botkyrka ska vara intressant och  ge 
något mer. Vi vill att människor ska lockas att besöka vår kommun för att ta del av arkitektur och 
konst. Det kan bidra till att sätta Botkyrka på kartan och göra våra kommundelar mer attraktiva 
för boende idag och i framtiden. Botkyrka är och vill vara långt ifrån lagom. Hus och platser 
har betydelse för upplevelsen av en kommun och vi ska vara modiga med att våga pröva annan 
arkitektur som ger ett ökat värde för en kommundel. 

Att känna stolthet för sin hemort bidrar starkt till hemkänslan och viljan att bo kvar. Botkyrkas 
mångfald måste kunna ge avtryck i bebyggelsen. Vi ser det som naturligt att kommunens 
bebyggelse och offentliga miljöer i större utsträckning än idag tillåts präglas av kommunens 
befolkning. Utöver detta så ser vi även att en viktig aspekt i stadsbyggnad är hur man planerar 
bostadsbebyggelsen i avseende till utformning av gårdar, gator och belysning. Rätt planerat ger 
det en ökad trygghet. Att ha verksamhet i botten av en bostadsfastighet är ett viktigt inslag. 
När vi bygger hus nära knutpunkter för kollektivtrafik vill arbeta med mer slutna innergårdar för 
att skapa ökad trygghet och trivsel. 

Vi vill verka för ett hållbart boende och byggande i Botkyrka. Som kommun ska vi kräva och 
uppmuntra ett mer ansvarsfullt byggande, avseende material och metoder, det kan ske genom 
att man tar fram livscykelanalyser för nya byggnationer.



4.6. Trygga, snygga och trivsamma offentliga rum och vägar
Botkyrkas offentliga miljöer ska vara trygga, trivsamma och tillgängliga. Hur vi mår påverkas 
av vår fysiska omgivning. Goda livsmiljöer bidrar till ökad trygghet och en bättre folkhälsa. 
Botkyrkas offentliga miljöer ska uppmuntra till liv och rörelse. Den fysiska planeringen ska utgå 
ifrån ett hälsofrämjande perspektiv. För att upprätthålla trygga miljöer är underhåll och skötsel 
avgörande. Klippning av häckar, byte av trasiga lampor, städning, med mera ska prioriteras. Vi 
vill investera i ett förnyat offentligt möblemang, med fler parkbänkar, papperskorgar med mera. 
En minskad skadegörelse och nedskräpning ger resurser till nya investeringar. 

Vi vill även fortsätta vårt arbete med underhåll av våra vägar, gärna med fokus på gång och 
cykelvägar. Parker är viktiga inslag för att skapa en ökad folkhälsa men framförallt för att 
människor träffas. Arbetet med parkprogrammet kommer att uppdateras och nya parker i nya 
bostadsområden behöver komma till. Vi vill även ta fram ett nytt koncept där man skulle kunna 
kombinera olika generationers behov samtidigt som det finns möjlighet till serviceinslag såsom 
kaféer, m.m. sk stadsparker. Vidare vill vi även ta fram nytt lekplatskoncept. Det handlar dels om 
att alla bostadsområden inte kan ha stora parker, men att det bör finnas mindre lekplatser gärna 
med hänsyn till modern teknik och andra kreativa lösningar.

4.7 Digitaliseringens möjligheter
Vi lever i en föränderlig värld där digitaliseringen spelar stor roll för samhällsutvecklingen. 

Inom såväl  samhällsbyggnad, omsorg som och skola kan digitala medel (verktyg) höja kvaliteten 
i verksamheten, för våra medborgare. Även så inom samhällsbyggnad. Samhällsutvecklingen 
ska också hjälpas av digitala hjälpmedel. Genom att ha en digitaliserad bygglovsprocess kan 
den sökande lätt följa sitt ärende och komplettera med information, när det sker. Även i större 
samhällsplanering kan digitala 3D modeller vara bra (viktiga) verktyg för att ha dialoger och få 
med medborgare i processen. På så sätt kan digitalisering göra att fler Botkyrkabor är med i 
utvecklingen av nya Botkyrka.

Vi vill:

• Bygga minst 8000 nya bostäder fram till år 2024
• Bygga fler ungdomsbostäder
• Bygga fler billiga hyresrätter
• Modernisera kommunens alla centrum
• Tillgängliggöra våra rika naturområden
• Bygga vackra parker och mötesplatser när vi bygger nya bostäder
• Förbättra renhållningen i alla kommundelar och fortsätta upprustning av våra vägar.
• Ta fram ett koncept för nya stadsparker och lekplatser

5. Trygghet
I Botkyrka ska man känna sig trygg och man ska trivas i sin stadsdel. Ett fåtal kriminella ska inte 
få förstöra för oss Botkyrkabor och skapa otrygghet. I Botkyrka ska vi ha levande stadsdelar, där 
vi möts, och de kriminella inte får utrymme. Tillsammans ska vi skapa ett tryggare Botkyrka där 
vi Botkyrkabor äger våra gator.

5.1 Samarbete med polisen
Botkyrka har det närmaste samarbetet med polisen någonsin. Genom att varje veckan sitta 



ned och göra gemensamma lägesbilder över vad som sker i Botkyrka så kan kommun, polis 
och Botkyrkabyggen gemensamt förebygga och agera. Detta samarbete ska utvidgas och 
stärkas så att våra insatser för ett tryggare Botkyrka blir än mer effektivt. Vi ska fortsätta att 
involvera Botkyrkaborna i trygghetsarbetet. Genom mail och telefon ska man kunna bidra 
till lägesrapporterna. Genom att vi alla bidrar med information kan vi effektivare mota bort 
de kriminella. Polis och kommun kan agera starkt när man agerar gemensamt. Genom att 
Botkyrkaborna är med och bidrar med vad de ser och hör, kan ägesrapporterna bli än bättre, 
och vårt trygghetsarbete ännu effektivare. För att värna samarbetet med polisen kommer vi 
successivt bygga ut och stärka kommunens organisation för trygghet och säkerhet. 

5.2 Våldsförebyggande arbete
Trygghet börjar även innan något skarp sker. Medan vi ska stötta polisen i att kunna få fast 
kriminella så är kommunens huvudsakliga uppgift att jobba våldsförebyggande. Med strategiskt 
våldsförebyggande arbete i alla skolor och alla åldrar kommer vi skapa en starkare och tryggare 
generation som säger ifrån mot våld.

Därför kommer vi utöka våra våldsförebyggande arbeten som vi har mellan skolan, polis, 
Räddningstjänst och socialtjänsten. 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 
att ha mer nattvandringar, fler föreningsaktiviteter på helgerna samarbete med grannstöd/
grannsamverkan och mycket mer kan vi skapa levande stadsdelar där vi tillsammans skapar 
trivsel och ro.

5.3 Trygghet skapas av ett starkt samhälle
Alla ska känna sig trygga i att samhället finns där när det behövs. En bra skola, en bra omsorg 
och vård, att alla har jobb, en bra polis; allt det skapar trygghet. För oss socialdemokrater 
är trygghet grundläggande i den Svenska modellen. Genom att ha mindre klassklyftor och 
segregation, är det färre som känner utanförskap och riskerar hamna i kriminalitet.

Därför bygger vi trygghet genom att skapa en stark välfärd. För vi vet att när betygen går upp i 
skolan, så minskar stöket. Vi vet också att när fler ungdomar får jobb och utbildning, så minskar 
rekryteringen till kriminella gäng.

Vi vill:

• Stärka samarbetet med polisen
• Skapa ett våldspreventivt center
• Sätta ut trygghetskameror
• Utöka våldsförebyggande arbetet i alla skolor
• Utveckla arbetet med att få unga till jobb och studier
• Stärka civilsamhället med ex; nattvandring och föreningsaktiviteter på kvällarna
• Stärka arbetet med lägesrapporter för ökad trygghet



6. Demokrati & inflytande
Demokrati handlar om alla människors lika värde och rätt och om möjligheten att vara med 

och bestämma. När vi arbetar tillsammans och tar tillvara på varandras erfarenheter och 
kunskaper kan vi utveckla det allra bästa Botkyrka, för alla Botkyrkabor. 

6.1 Utveckla närdemokratin
Demokrati är en ständig process och genom att utveckla närdemokratin stärker vi samhällets 
grundfundament och tar tillvara på engagemang och viktiga idéer. Så skapar vi ett starkt och 
inkluderande samhälle.

I Botkyrka är vi över 90 000 invånare, med andra ord över 90 000 personer med tankar och 
ideér om kommunens utveckling. Därför vill vi som Socialdemokrater och rörelse jobba för ett 
Botkyrka där medborgarnas ideér och tankar tas tillvara och gör skillnad.

6.2 Ett ökat valdeltagande  
En viktig grundbult i en demokrati är ett högt valdeltagande och att medborgarna har 
förutsättningar att förstå de olika partiernas politik. Med den kunskapen stärks Botkyrkabornas 
verkliga makt att påverka färdriktningen för kommunen vid varje val.

På samma sätt som medborgarna behöver kunskap om kommunen och vad partierna vill, 
krävs också kunskap om hur man röstar. Vi vill därför även fortsättningsvis stärka arbetet för att 
tillgängliggöra valen och öka kunskapen om hur valhandlingen går till. Särskilt viktigt är detta 
för dem som är förstagångsväljare.

Vi vill:

• Utveckla närdemokratin
• Inkludera Botkyrkaborna i kommunens utveckling
• Göra det enklare för medborgare att lägga förslag

7 Kultur och fritid
Kulturen bygger Botkyrka
Alla Botkyrkabor ska ha rätt till kultur, idrott och upplevelser i sin närmiljö. Vårt kulturliv 
ska spegla vår kommuns mångfald. Kunskap och kultur 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. Genom kulturen får vi hjälp att uttrycka våra åsikter och upptäcka nya tankar, idéer 
och perspektiv.

7.1 Bildning för livet
Socialdemokraterna var en av grundarna till Arbetarnas Bildningsförbund, (ABF) som bildades 
för över 100 år sedan. ABF föddes ur den socialdemokratiska kampen för demokrati och 
jämlikhet, ur insikten att folkstyre bygger på bildning och jämlikhet. 

Folkbildning handlar om ge folket verktyg att påverka både sin egen situation och samhället 
samt att utjämna klasskillnader. När folkbildningen skapades fanns inte en jämlik skola på 



samma villkor som idag. Men fortfarande finns ojämlikhet i samhället samtidigt som tillgången 
till kunskap och information har förändrats dramatiskt genom den snabba utvecklingen av 
digitala medier.

Falska nyheter, virala lögner och ett växande avstånd mellan väljare och valda tär på den 
grundläggande tilliten till varandra, en tillit som är en förutsättning för  demokrati. Politikens 
handlingskraft har trängts undan av en övertro på marknadslösningar och marknadstänkande. 
En tilltagande ojämlikhet har gett livsluft åt auktoritära idéer och rörelser. Diskriminering skapar 
motsättningar och ställer grupper mot varandra. 

Hela samhället blir mer demokratiskt hållbart av jämlika villkor samt engagerade och kunniga 
medborgare. Demokrati fungerar inte utan delaktiga medborgare

För att stärka och utveckla vårt samhälle krävs bildning.  Bildning är en förutsättning för ett 
fortsatt samhälle som bygger på demokratins grunder.  Kommande mandatperiod ska vi stärka 
stödet till bildningsförbunden och därmed demokratins utveckling.

Det livslånga lärandet bygger på att både kunskap och utbildning är öppet och tillgängligt 
för alla på likvärdiga villkor. 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 viktigt social mötesplats utan lägger grunden för 
bildning, delaktighet och demokrati.

7.3 Stärk föreningslivet
Ett starkt och levande föreningsliv skapar sammanhang och gemenskap i sitt närsamhälle. I 
Botkyrka har vi ett omfattande föreningsliv som dagligen gör ovärderliga insatser inte minst för 
barn och unga i kommunen. Kommuninvånare som engagerar sig i kultur- eller idrottsföreningar 
bidrar till att öka den demokratiska bildningen, samtidigt som föreningsverksamhet skapar 
viktiga mötesplatser i Botkyrka.

Deltagandet i kultur och idrottslivet är olika i kommunens olika delar. Det är viktigt att även 
kultur och fritidslivet är jämlikt och därför behöver särskilda satsningar göras för att öka andelen 
deltagare till kulturskolan och i föreningarna från de norra kommundelarna. Vi vill uppmuntra 
föreningslivet att arbeta med jämställdhet, interkulturalitet och tolerans.

7.4 Idrott
Idrotten och idrottsföreningarna har en stor betydelse för både samhället och individer. 
Det skapar samhörighet, gemenskap och bidrar till bättre hälsa. I Botkyrka finns ett stort 
intresse för idrott och många Botkyrkabor är engagerade i idrottsföreningarna som utövare 
och som ideella krafter. Det tycker vi är fantastiskt. Vi vill fortsatt stötta Botkyrkas idrottsliv 
så att förutsättningarna för människor att delta och för föreningarna att växa är goda. Det 
kräver bland annat ekonomiskt stöd genom föreningsbidrag men också bra och funktionella 
anläggningar. Botkyrka är välkänt i idrottssverige och vi vill att fler nationella och regionala 
idrottsevenemang och tävlingar förläggs i vår kommun.

7.5 Friluftsliv
I Botkyrka har vi en fantastisk natur. Det är viktigt att kommunen möjliggör för medborgarna 
att ta del av naturen. Lida friluftsgård är en betydelsefull tillgång som erbjuder möjlighet att 
åka sidor och skridskor på vinter och bad och löpspår på sommaren. Fritidsbanken är ett annat 



exempel där medborgarna kan låna utrustning som möjliggör för fler medborgare att delta i 
frilufts-, förenings- och idrottslivet. 

Vi vill:

• Öppna ett nytt bibliotek i centrala Tullinge
• Ha fortsatt låga avgifter till kulturskolan för att fler ska kunna ta del av verksamheten
• Göra Brunna till ett idrottscenter i Botkyrka
• Stärka Folkbildningen
• Fortsätta utveckla Lida och Hågelby

8 Landsting
Landstingsvalet är sjukvårdsvalet
Stockholms läns landsting ansvarar för stockholmarnas sjukvård och kollektivtrafik. Sedan 
2006 styrs landstinget av moderaterna och allianspartierna, och eftersom Stockholm är 
landets klart rikaste landsting har de haft utmärkta möjligheter att genomföra sin politik. Trots 
detta är akutvården ständigt överbelastad, tidvis har väntetiderna uppgått till flera dygn och 
sjukhusen tvingats ge patienter vård i korridorerna. Även i förlossningsvården råder ständig 
överbelastning. Detta sedan allianspartiernas experiment med att privatisera en del av vården 
ledde till att det privata vårdbolaget lade ner sin verksamhet på grund av bristande lönsamhet. 
Enbart under 2017 kostade vårdmarknaderna 1,8 miljarder mer än de skulle ha gjort med en 
normal kostnadsutveckling.

Vårdpersonalen går på knäna. Under 2016 arbetade sjuksköterskorna så mycket övertid att 
övertidsersättningen motsvarade 250 heltidstjänster. Arbetsmiljön och arbetsvillkoren leder 
många sjuksköterskor och undersköterskor att lämna landstinget. Bristen på vårdpersonal 
medför att runt 700 vårdplatser måste hållas stängda. Personalbristen leder också till att 
operationer måste ställas in. Under 2016 skedde det i 4 600 fall – nästan 1 000 fler än under 
2015. 

Vårdkvaliteten i Stockholm är medioker jämfört med andra landsting. I en stor jämförelse 
placerar sig Stockholm på plats 15 av 21. Med andra ord finns det fjorton landsting som har 
mindre resurser men ändå ger vård av bättre kvalitet. 

Privatiseringarna har gjort Stockholmsvården mycket splittrad. Många patienter har svårt 
att orientera sig i systemet. Ingen vårdgivare tar något huvudansvar för dem. Istället för att 
samarbeta kring patientens behov förväntas vårdgivarna konkurrera med varandra. Patienten 
måste i hög grad organisera sin vård själv, och eftersom olika individer har olika förmåga till 
det blir vården ojämlik. Även tillgången till vård har blivit ojämlik. De privata vårdbolagen 
har framför allt valt att etablera sig i de rikare delarna av länet där det finns en förhållandevis 
friskare befolkning som lättare ger lönsamhet. I de mer socialt utsatta delarna av länet, där 
behoven av vård är större, finns istället färre vårdgivare. Botkyrka är den kommun i länet där 
privata vårdgivare är mest underrepresenterade. 



8.1 Vårdsamverkan Stockholm
Under 2016 gav Socialdemokraterna i uppdrag till en av landets främsta vårdexperter att 
granska vården i Stockholm. Med utgångspunkt i dennes rekommendationer tog vi sedan 
fram en alternativ modell för hur vården i Stockholm ska organiseras. Vi kallar modellen 
”vårdsamverkan Stockholm”.

”Vårdsamverkan Stockholm” bygger på principerna enkelhet – valfrihet – ansvar. Den 
grundläggande tanken är att din vårdcentral ska ta ett helhetsansvar för dig genom hela 
vårdkedjan, även när du behöver hjälp av andra delar av vården än just vårdcentralen. Om du vill 
välja vårdgivare ska du kunna göra det precis som idag, men om du inte kan eller vill välja ska 
vårdcentralen se till att du ändå hamnar rätt och får bästa möjliga vård. Varje patient ska få en 
”egen vårdansvarig” på sin vårdcentral som ansvarar för samordningen av vården och fungerar 
som förstahandskontakt. 

För att komma till rätta med de problem som de många vårdvalen skapat vill vi utreda vilka av 
dem som ska avvecklas, vilka som ska slås ihop med primärvården och vilka som ska slås ihop 
med varandra. Vården ska hållas samman runt patienten och ojämlikheten ska motverkas.

8.2 Smarta investeringar med samhällsnytta
Landstingsvalet är sjukvårdsvalet, men också ett tillfälle att vända utvecklingen inom 
kollektivtrafiken och landstingets investeringar. De styrande allianspartierna har lagt fem 
miljarder på Spårväg City – en spårvagnslinje med negativ samhällsnytta som blivit 67 
procent dyrare än budgeterat. Närmare 10 miljarder kommer att läggas på upprustningen av 
Roslagsbanan – en långsam smalspårväg i en relativt glesbefolkad del av länet. Det är knappast 
ett ansvarsfullt sätt att prioritera i kollektivtrafiken.

På sjukvårdssidan är investeringsfacit ännu dystrare. Kronjuvelen bland misslyckandena är Nya 
Karolinska Solna, NKS. Först valde allianspartierna att gå vidare med upphandlingen trots att 
bara ett anbud inkommit. Sedan valde de att genomföra upphandlingen som en så kallad OPS-
entreprenad, vilket har låst fast landstinget i ett avtal med miljardkostnader fram till år 2040. 
Det färdiga sjukhuset kommer att kosta närmare 60 miljarder inklusive driftsavtal, 10 miljarder 
mer än vad som först uppgavs och tio gånger mer än liknande sjukhus som byggts i Tyskland. 
Ansvaret för det är moderaternas och allianspartiernas.

Vi vill:

• Öka resurserna till vårdcentralerna så att de kan ta ett större ansvar för patienten och 
avlasta akutsjukhusen

• Öka resurserna till akutsjukhusen för att säkerställa rätt bemanning och kunna öppna 
vårdplatser som idag är stängda

• Bygga fyra nya närsjukhus varav ett i Tumba
• Öppna en barnmorskeledd förlossningsenhet vid Karolinska Huddinge
• Öka antalet utbildningsplatser för AT- och ST-läkare
• Införa nya flexibla arbetstidsmodeller med möjlighet till arbetstidsförkortning och stärka 

vårdpersonalens inflytande över sin schemaläggning
• Förbättra möjligheterna för vårdpersonalen att vidare- och specialistutbilda sig med 

bibehållen lön
• Ge undersköterskor fler möjligheter att specialiseringsutbilda sig, exempelvis inom 



akutsjukvård.
• Fortsätta löneutvecklingen för, bla undersköterskor o sjuksköterskor
• Ändra ersättningarna i barnsjukvården så att de tar hänsyn till socioekonomiska 

förhållanden
• Införa avgiftsfri barnsjukvård
• Höja åldersgränsen i kollektivtrafiken för barn att åka gratis i vuxens sällskap från 7 till 12 år
• Införa ett fritidskort för 30-dagarsperioder i kollektivtrafiken som kostar 150 kronor
• Införa ett lågtrafikkort för 30-dagarsperioder som ska finnas till helt och reducerat pris
• Varje vårdcentral ska ta ett helhetsansvar för varje enskild patient genom hela vårdkedjan.
• Investera i fler stombusslinjer
• Effektivisera landstingets förvaltning och minska landstingets beroende av konsulter




