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Med hjärta för Botkyrka 
 

Ökad trygghet och valfrihet  
– Framtidens utmaningar för Botkyrka 
 
Allt är inte politik. Allt ska inte vara politik.  
 
Vi kristdemokrater presenterar i detta manifest hur vi vill vara med och ge människor ökad makt över 
sina liv, minska politikens pekpinnar och ge medborgarna ansvar över sina liv. Människor växer med 
förtroende – så vill vi också att politiken ska spegla människors förmåga till eget ansvar och ökad 
valfrihet.  
  
Vi kristdemokrater vill vara med och förbättra människors vardag. Vi vill ge enskilda och familjer mer att 
säga till om. Vi vill vara med och forma Botkyrka till en kommun där man stöttar familjer. Det finns 
ingen bättre förebyggande insats, ingen bättre stödresurs och ingen bättre vägledare än närvarande och 
kärleksfulla föräldrar. Trygga familjer ger trygga barn.  
 
Vi vill skapa ett samhälle som håller ihop. Där vi inte lever bredvid varandra utan med varandra. Därför 
menar vi på att det är viktigt att samhället markerar vad som gäller här och vilka värderingar som inte är 
valbara. Men det handlar också om att visa vilka vägar det finns in i samhället. Det krävs kraftfulla 
insatser för att bekämpa kriminaliteten där allt fler unga rekryteras. Insatserna måste vara långsiktiga, 
uthålliga och kombineras med effektiva förebyggande åtgärder.  
 
Kristdemokraterna vill föra en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. 
Varje människa är unik och född in i ett sammanhang av andra personer med ett ömsesidigt beroende.  
Vi vill värna alla människors liv, frihet och värdighet. Solidaritet med svaga och förtryckta och ansvarigt 
förvaltande av växter, djur och natur är grundläggande när vi kristdemokrater formar vår 
kommunpolitik. 
 
Kommunerna har från staten fått ansvar för allt fler områden. Kristdemokraterna tycker att det är en 
riktig utveckling. Naturligtvis finns det en gräns för det. Vissa frågor är nationellt övergripande och bör 
beslutas av Sveriges riksdag. Huvudinriktningen ska dock vara att det som bäst kan beslutas på lokal nivå 
också ska beslutas där.  
 
Medborgarperspektivet ska alltid vara utgångspunkten för politiken i Botkyrka. Vid all kommunal 
planering ska medborgaren sättas i centrum. Den kommunala verksamheten är till för medborgarna. Inte 
tvärtom. Medborgarna ska också garanteras insyn i den kommunala verksamheten.  
 
Stor öppenhet ska råda för initiativ från medborgare, personal, föreningar. församlingar och andra som 
vill starta förskolor, äldreboenden med mera. En mångfald av utförare är viktig liksom möjligheten till 
“eget val”, både för att tillfredsställa olika önskemål och behov samt för att utveckla och förnya 
verksamheterna.  
 
Det övergripande målet är att Botkyrka kommun ska vara en trygg och attraktiv kommun i Stock-
holmsregionen, dit människor vill flytta och verka i.  
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1. För integration, trygghet och samhällsgemenskap 
 
Vi vill inte bara välkomna människor hit, utan också ge dem möjlighet att skapa sig ett hem. Här ställs 
krav på oss som bor här sedan länge att vara öppna och inkluderande, men också på dem som kommer 
hit från andra länder att anstränga sig att bli en del av sitt nya land och acceptera de grundläggande 
värderingar vårt land vilar på. Att bygga upp parallellsamhällen och att unga dras in i kriminalitet får 
aldrig vara ett alternativ. Förstärkt familjepolitik, jobb, bostad, språk och gemensam värdegrund är 
grundläggande delar för ett gott och tryggt samhälle.  
 
Kristdemokraterna vill: 
 

• att kommunen ska utveckla samverkan med myndigheter för att motarbeta 
kriminella nätverk. 

• att kommunen löpande ska arbeta mot korruption och välfärdsbrott.  

• att samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola och familjer ska stärkas för att 
tidigt upptäcka barn som det svårt.  

• att kommunen fortsätter utveckla föräldrastödsprogrammen och att de erbjuds varje 
år. 

• att personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas löpande för att 
kunna upptäcka och bemöta hedersproblematik.  

• att bidrag enbart ska ges till föreningar och organisationer som är uppbyggda efter 
demokratiska principer och med en tydligt presenterad värdegrund.   

• att undervisningen inom SFI genomförs med stöd av individuella prestationsplaner. 

• att SFI ska erbjudas även under föräldraledighet, exempelvis genom ”SFI med 
baby”.  

• att kommunen ska ha väl utarbetade planer för hur nyanlända barn snabbt ska 
kunna komma in i skolan, lära sig språket och få grundläggande kunskaper om det 
svenska samhället.  

• att diskriminering bekämpas i alla dess former. I kommunens förvaltning och bolag 
ska det finnas klara riktlinjer mot alla former av diskriminering. 

• att de ideella organisationerna släpps in i missbruksvården. T.ex. kyrkor och 
samfund som har ett dokumenterat gott utfall i sin verksamhet. 

• att kommunen bygger upp kompetens för att upptäcka också nya former av 
missbruk, exempelvis spelmissbruk. Många ungdomar, inte minst skolkande 
skolelever eller arbetslösa, riskerar att tidigt fastna i detta missbruk. 

• att boendeformerna i alla kommundelar breddas så att det finns såväl hyresrätter 
och stadsrätter som radhus och villor. Vi vill ta bort den integrationsbroms som den 
ensidiga bostadsmarknaden utgör. 

 
Arbete mot kriminalitet 
De kriminella nätverken rekryterar allt yngre personer vilket betyder att man i unga tonåren redan kan 
vara tungt kriminell. Detta måste alltid kraftfullt motarbetas. I kommunens våldspreventiva center 
samverkar kommunens socialtjänst och utbildningsförvaltning, Botkyrkabyggen m.fl. tillsammans med 
polisen och andra berörda myndigheter för att löpande kartlägga problem i olika områden och 
grupperingar. Att ungas liv förstörs innan de ens fått en chans till utbildning och att skapa sig en framtid 
får aldrig normaliseras och accepteras. Långsiktiga satsningar för att stärka socialtjänstens arbete för att 
få unga att lämna kriminalitet samt förstärkningar av våldspreventivt center har gjorts under 
mandatperioden och arbetet och kunskapsbanken samt ytterligare samarbeten inom området utvecklas 
kontinuerligt.  
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Socialpolitik 
Socialpolitiken ska levandegöra att varje enskild människa har samma värde oavsett ålder, etniskt och 
socialt ursprung, sexuell identitet, religion eller kön. Socialpolitiska insatser måste präglas av respekt för 
den personliga integriteten och ge förutsättningar för inflytande och delaktighet från den enskilde, för 
såväl vuxna som barn. Offentlig, ideell och privat verksamhet ska komplettera varandra. Målet för 
socialpolitiken är att stödja gemenskaperna och de enskilda människorna till egen försörjning och god 
omvårdnad. När detta brister ska kommunen ha möjlighet, i första hand som temporär lösning, att gå in 
med ekonomiskt försörjningsstöd. Inriktningen ska vara att så långt som möjligt hjälpa den enskilda att 
stödja eget ansvarstagande och hjälpa denne gå från bidrag till arbete.  
 
Speciellt arbete måste göras för att uppmärksamma barn som har det svårt i ett tidigt skede. Det kan vara 
barn i missbrukarfamiljer eller barn som far illa på andra sätt. Dessa barn är inte alltid lätta att hjälpa 
eftersom de kanske inte ens ses av vuxenvärlden. God fungerande samverkan mellan skolan, förskolan, 
socialtjänst, familjer och andra berörda parter är oerhört viktigt för att kunna agera i tid och stoppa en 
destruktiv utveckling för barnets framtid. 
 
Stöd till föräldrar 
Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på och därför är det viktigt att 
stärka familjens roll i samhället på olika sätt. Att möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers 

handlingsutrymme, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi. Föräldrarna 

är de viktigaste personerna i barnets liv. Det offentliga ska inte ta över föräldrarnas roll. Däremot ska det 
offentliga erbjuda stöd och hjälp i föräldrarnas viktiga uppgift. Föräldrastödsprogram ska finnas 
tillgängliga för alla under olika perioder i barnens liv.   
 
Hedersrelaterat våld och förtryck 
Hedersförtryck hör inte hemma i vårt fria moderna samhälle. Varje människa har rätt att 
leva i frihet och göra egna val för sin framtid. Vi ska i Botkyrka synliggöra problemen med 
hedersförtryck och arbeta aktivt för att motverka dem. Under mandatperioden har vi tillsammans med 
övriga partier lagt uppdrag om att motverka hedersrelaterat våld och förtryck genom att göra en 
kartläggning i kommunens grundskolor och utveckla en handlingsplan som ska stärka och förbättra 
utbildning och arbetet med att skydda våra barn och unga från föråldrade hedersnormer och 
begränsningar som påverkar deras liv och vårt samhälle negativt.  
 
Granskning bidrag för att motverka antidemokratiska och extremistiska rörelser 
Inom majoriteten har vi lagt ett uppdrag att granska bidrag till föreningar och studieförbund. Signalen 
måste vara mycket tydlig: skattemedel får inte används till att främja eller legitimera antidemokratisk 
verksamhet och extremism, utan ska gå till organisationer som är uppbyggda efter demokratiska 
principer och med en tydligt presenterad värdegrund som uppfyller kriterier om människovärde och 
likaberättigande. Offentliga bidrag till det civila samhällets olika aktörer måste löpande granskas så att 
skattemedel inte används till att främja eller legitimera extremistiska idéer eller våldsbejakande beteende. 
 
Integration – det svenska språket, studier och arbete  
I många av våra segregerade storstäder och diverse kommunala områden fungerar integrationen mycket 
dåligt vilket skapat parallellsamhällen. Segregation är ett hot mot samhällsgemenskapen. Det betyder att 
en misslyckad integration är ett misslyckande för hela samhället. Denna insikt gäller alla, både för de som 
har en svensk bakgrund så som för de som invandrat till Sverige.  
 
Vår utgångspunkt i sammanhanget är att ge människor förutsättningar att kunna ta ansvar för sina egna 
liv. En kristdemokratisk politik i kommunen för integration och mångfald handlar om att skapa 
förutsättningar för integration, inte att detaljplanera eller ta kontroll över människors liv. För att kunna 
ta del av det svenska samhället när man kommer som nyanländ är det av största vikt att man lär sig det 
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svenska språket så fort som möjligt, vilket öppnar möjligheter till den sociala gemenskapen och är vägen 
in på den svenska arbetsmarknaden. SFI måste kontinuerligt utvärderas och utvecklas för att kunna ge 
de bästa möjligheterna till att lära sig det svenska språket. Det bör också finnas mer krav på den som 
deltar att prestera i enlighet med individuella prestationsplaner. Detta gynnar både den enskilde för att 
jobba hårdare för att lära sig språket, men är också en viktig del när man erhåller olika typer av bidrag.  
 
Kristdemokraternas politik vill ge dem som kommer till Sverige möjlighet att vara med och bygga 
samhället genom arbete, praktik eller studier. Därigenom skapas också sociala gemenskaper. I dessa 
gemenskaper finns goda förutsättningar att lära sig språket och att den nyanlände utvecklas på bästa sätt. 
Det är i de små gemenskaperna traditioner, kultur och sedvänjor ses och förstås. Det är där man enklast 
lär och tar till sig Sveriges lagar, regler och sätt att leva och också rättigheter. 
 
Arbeta mot diskriminering 
All form av diskriminering måste bekämpas med kraft. Inom alla kommunägda bolag och förvaltningar 
bör det finnas en tydligt formulerad policy mot alla former av diskriminering. Inte minst allvarlig är 
diskriminering som riskerar att få till följd att bostadssegregationen cementeras. I detta sammanhang är 
det viktigt att kommunala bostadsbolag går i spetsen för en rättvis och likvärdig behandling av 
medborgarna. 
 
Folkhälsan 
Att människors levnadsvillkor är en bidragande orsak till ohälsa är känt. Människor är inte isolerade 
individer. Vår hälsa påverkas av våra sociala relationer. Även uppväxtmiljön har betydelse för hur sårbara 
vi blir för olika påfrestningar, hälsorisker och för våra levnadsvanor som vuxna. Människor med starka 
sociala nätverk står bättre rustade vid psykiska och fysiska påfrestningar. 
 
Sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa är tydligt. Det ökade stillasittandet är på sikt ett hot mot 
hälsan för många. För att få den rörelse vi behöver måste vi, till skillnad från förr, själva ta initiativ till 
fysisk aktivitet. Skolan har här en viktig roll i att stimulera barn och ungdomar till att även senare i livet 
fortsätta att motionera. Det bör även i kommunen finnas ytor som kan användas för spontanidrott. 
Även våra matvanor har betydelse för vår hälsa, både i främjandet och bevarandet av en god hälsa och 
genom att förebygga vissa sjukdomar. 
 
Minskat alkohol och drogmissbruk  
All statistik talar om att ju senare en alkoholdebut sker desto mindre är risken för framtida 
alkoholproblem. För att kunna dämpa utvecklingen av drogmissbruk bland medborgarna är det 
förebyggande arbetet och uppsökande insatserna av särskilt stor betydelse.  
 
Kommunen har ansvar för att missbrukaren får den vård han/hon behöver. De ideella organisationer 
som arbetar med vård och rehabilitering av missbrukare kompletterar på ett värdefullt sätt det offentligas 
insatser och ska vara en naturlig samverkanspart. Kommunen ska aktivt verka för och ge ekonomiskt 
stöd så att de ideella organisationerna har rimliga ekonomiska förutsättningar i denna roll.   
 
Spelmissbruk – ett alltmer växande problem 
Spelmissbruk har tidigare inte tagits på allvar och man har inte sett samma faror med detta missbruk på 
samma sätt som när det gäller alkohol och droger. Att vara spelmissbrukare innebär att man har ett 
psykologiskt och ett socialt beroende av spel där man satsar pengar. Forskare har kommit fram till att 
spelmissbruket kan och bör behandlas med liknande metoder som substansmissbruk. Spelmissbruk 
medför både sociala och ekonomiska konsekvenser för personen i fråga, men ofta även för anhöriga och 
den spelberoende hamnar inte sällan i en ekonomisk kris då personen man som inom andra missbruk 
enbart prioriterar sitt spelande. Det är mycket viktigt att man pratar om detta i skolan på ett tidigt 
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stadium samt erbjuder stöd och hjälp på kommunala arbetsplatser för den som hamnat i olika typer av 
missbruk. 
 
Arbeta för en tobaksfri kommun 
Tobaksbruket är en stor folkhälsoutmaning och kommunen ska aktivt främja en tobaksavvänjning och 
erbjuda stöd som behandling av tobaksberoende till sina medarbetare. Detta är en arbetsledarfråga som 
ska ingå i medarbetarsamtalet måste följas upp kontinuerligt. Detta är speciellt viktigt för personer som 
arbetar inom vård och omsorg. Det är viktigt att man arbetar med de verktyg och arbetsmetoder som 
finns för tobaksförebyggande i skolan och för en tobaksfri skoltid.  
 
Hemlöshet 
De hemlösas situation måste också uppmärksammas. Kommunen ska ha en ”tak över huvudet-garanti” 
som tillförsäkrar människor någon form av boende i en akut situation samt arbeta förebyggande för att 
människor inte ska hamna i hemlöshet. Detta måste också ske i en kombination med vård och som mål 
att man ska klara av att bo i egen bostad. Det handlar både om att ge det stöd som behövs för att klara 
ett eget boende, utöka de sociala bostadskontrakten, men också om bostadsbrist och samhällsplanering.  
 
Öppna upp segregerade bostadsområden i Botkyrka 
I kommunen bor människor med utländsk bakgrund segregerade i några av våra stadsdelar. Mångfald 
och integration har missgynnats av den ensidiga bostadsmarknaden, med majoritet hyresrätter i ett 
område och villor och bostadsrätter i andra. Vi vill istället att man blandar boendeformerna i samtliga av 
kommunens delar, så att det finns ett brett utbud av bostadsrätter, hyresrätter och småhus. 
 

2. Valfrihet och trygghet inom barnomsorgen 
 
Barn är olika. Familjer är olika. Därför ska den valfrihet som är självskriven på många andra 
områden, också omfatta barnomsorgen. Vår utgångspunkt är därför att familjen och andra nära 
gemenskaper själva så långt som möjligt ska ha makten att utforma den egna vardagen och att 
barnomsorgen ska präglas utav trygghet och pedagogisk utveckling efter varje barns förmåga. 
 
Kristdemokraterna vill: 

 

•    att stor valfrihet och mångfald med flera alternativa utförare ska finnas vid val av 
barnomsorg och förskola. 

• att antalet familjedaghem ökar i Botkyrka och att kommunen ska främja tillkomsten 
av nya familjehem samt erbjuda och informera om dem. 

• att införa en kvalitetssäkring av förskolan vad gäller personal, lokaler och utemiljö. 

• att barn som är tre år eller yngre inte ska behöva tillhöra grupper i förskolan som är 
större än tolv barn. 

• att förskolan ska vara ett erbjudande men inte obligatorisk. 

• att kommunen ska erbjuda språkstärkande verksamhet till alla barn med behov.  

 
Alla familjer är olika 
En viktig faktor för föräldrar eller blivande föräldrar när man vill flytta till ett nytt område är vanligtvis 
barnomsorg och skolor. Ett varierat utbud inom barnomsorgen är därför en viktig attraktionskraft för 
kommunen när det gäller att få människor att vilja flytta till Botkyrka. Barnens och familjernas olika 
behov under olika skeden i livet är utgångspunkten för kristdemokratisk familjepolitik. En politik som 
bygger på insikten att fungerande familjer är oumbärliga för ett gott samhälle. För att kunna ge stöd till 
familjen måste vi först inse den stora variation som familjebegreppet kan omfatta och också vara med 
och stötta föräldrarna genom livets alla tänkbara situationer.  
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Familjens grundläggande betydelse beskrivs i FN:s barnkonvention:  
”… familjen, såsom den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlemmars och särskilt 
för barnens utveckling och välfärd, bör ges nödvändigt skydd och bistånd så att den till fullo kan ta på sig sitt ansvar i 
samhället”. 
 
Vad som är väsentligt är att det skapas förutsättningar för familjen att fungera på ett sådant sätt att den 
kan fylla sin funktion – att ge trygghet åt barnen, forma stabila relationer mellan föräldrarna och skapa 
gemenskap över generationsgränserna.  
 
Pedagogisk omsorg 
Familjedaghemmen behöver en renässans. För familjer som värdesätter små barngrupper och en hemlik 
miljö är de ett utmärkt alternativ. Kommunen bör främja en ökning av antalet familjedaghem och ska ha 
skyldighet att informera om möjlighet att få barnomsorg i familjedaghem. Det behövs en 
informationssatsning och särskilda åtgärder för att locka fler att arbeta som dagbarnvårdare. 
Familjedaghem ska vara ett likvärdigt alternativ till förskola. Den avgiftsfria allmänna förskolan för alla 
4- och 5-åringar ska också gälla i familjedaghem. De dagbarnvårdare som får ett minskat arbetsunderlag 
om deras dagbarn går till allmän förskola ska få kompensation för detta. Kommunen ska erbjuda och 
informera om familjedaghem på kommunens hemsida precis som man gör med kommunal förskola.  
 
Familjecentraler 
Familjen är den viktigaste gemenskapen. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar 
att klara livets utmaningar. Vi vet samtidigt att barn och unga mår allt sämre i dag. En viktig del i att 
förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga är att stödja familjen. Familjecentraler bedriver en 
verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. En familjecentral bör 
innehålla öppen förskola, mödrahälsovård, barnhälsovård, och socialtjänst med inriktning mot 
förebyggande arbete och integration.  
 
Kristdemokraterna har under flera år drivit frågan om familjecentraler i Botkyrka och fortsatte under 
mandatperioden att driva frågan inom Mittenmajoriteten och i samverkan med regionen. Vi är därför 
mycket glada att vi nu i Botkyrka sedan början av 2021 har öppnat familjecentraler i både i Fittja och 
Tullinge. 
 
Makt över besluten för ökad jämställdhet  
Jämställdhet är att vi alla, både kvinnor och män, har makt över våra liv och möjlighet att forma vår 
vardag utifrån våra egna önskemål. En sådan syn kräver i någon mening att det blir mindre makt runt 
politikernas sammanträdesbord och mer makt runt familjernas köksbord. För att visa respekt för 
människor måste vi också respektera de val de gör. Det hindrar inte att politiken kämpar mot 
diskriminering, ger kvinnor bättre möjligheter eller uppmuntrar pappor att ta ett större ansvar. Men det 
hindrar att politiken tar över familjernas rätt att bestämma själva. Här går politikens gräns. Ett gott 
samhälle kräver mer frihet, inte mindre. 
 
Höjd kvalité i förskolan  
Förskolan ska betona trygghet, omsorg och lek. För de yngsta barnen är omsorgen särskilt viktig. Det 
pedagogiska arbetet tilltar med växande ålder. Kvaliteten ska höjas i förskolan genom minskade 
barngrupper. I det arbetet ska småbarnsgrupperna prioriteras. Små barn kan inte relatera till alltför 
många människor i sin närmaste omgivning enligt modern utvecklingsforskning. Mindre barngrupper, 
föräldrasamverkan och ändamålsenliga lokaler ökar möjligheterna för personalen att göra ett bra jobb.  
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Det är viktigt att betona värdegrundens betydelse i förskoleverksamheten. Hänsyn, empati och förståelse 
för oliktänkande är viktiga egenskaper, som grundläggs tidigt. Arbete med värdegrunden har visat sig 
leda till goda resultat genom lugnare och trevligare miljö.  
 
Ökat föräldraengagemang  
Det har bevisats gång på gång att föräldrar som investerar tid i sitt barns omsorg och utbildning kommer 
att få mer trygga barn som är med bättre skolresultat. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras 
ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Alla som arbetar i förskolan ska respektera 
föräldrarna och ge dem möjlighet att få inflytande över verksamheten och skapa möjligheter för nära 
samarbete mellan familjer och förskola. 
 
Språkstärkande verksamhet  
All pedagogisk personal på förskolan ska främja barnens språkutveckling i det dagliga arbetet. Det är av 
stor vikt att barn med begränsad kunskap i det svenska språket får hjälp och stöd att utveckla sina 
språkkunskaper och bygga en grund inför skolstarten. Förskolan har en viktig roll i att stimulera barnens 
språkutveckling i svenska eftersom språk, lärande och identitetsutveckling hänger ihop. Goda kunskaper 
i det svenska språket är en nyckel till att lyckas i skolan och senare i arbetslivet.  
 

3. En trygg och kunskapsinriktad skola 
 
Skolan har två huvuduppgifter: dels att stimulera elevernas intellektuella och praktiska 
kunskapsutveckling och kritiska tänkande, dels att, tillsammans med föräldrarna, fostra eleverna till 
ansvarsfulla samhällsmedborgare. Under förutsättning att skolorna har denna utgångspunkt, följer 
läroplanen och lever upp till kvalitetskrav, ska de ges ett stort mått av frihet att själva utforma 
undervisningen. Det är viktigt att alla barn lär sig läsa och räkna. Men det är också viktigt att skolan, 
tillsammans med hemmen, skapar en miljö där barn kan växa upp till bra samhällsmedborgare.  
 
Kristdemokraterna vill: 
 

• att elever i grundskolan har valfrihet att välja mellan kommunalt och privat drivna 
friskolor – alla med god kvalitet. 

• att kommunalt och enskilt drivna skolor ska ges likvärdiga förutsättningar såväl 
ekonomiskt som verksamhetsmässigt. 

• att särskilt begåvade elever ska uppmärksammas och ges det stöd de behöver för att 
kunna utvecklas ytterligare, till exempel genom profilklasser. 

• att kommunen säkerställer att lärarnas kunskap i det svenska språket på Botkyrkas 
skolor är hög. 

• att skolorna ska ha kompetens att tidigt kunna upptäcka barn i behov av särskilt 
stöd och ekonomiska medel för att sätta in de stödresurser som krävs i det enskilda 
fallet. 

• att skolan ska ha fler socialpedagoger för att främja elevernas närvaro, hälsa och 
välmående i skolmiljön. 

• att god kontakt och samverkan mellan skolan, familj, socialtjänst och myndigheter 
prioriteras.  

• att föräldraengagemang ska främjas för genom bl.a. ökad kommunikation mellan 
skolan, elever och föräldrar. 

• att Botkyrkas skolor ska ha en tydlig och konkret handlingsplan för att förebygga 
samt motarbeta existerande mobbning.  

• att lärare och skolpersonal ska ges fortbildning för ökad kunskap kring psykisk 
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ohälsa, suicidprevention och sociala mediers påverkan på ungas mående.  

• att skolpersonal kontinuerligt erbjuds fortbildning inom området neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar.  

• att Botkyrka ska ha en lokal plan som på lång sikt försäkrar både lärare och elever 
att de har bra lokaler med god fysisk och pedagogisk arbetsmiljö. 

• införa en elevhälsogaranti som innebär att varje elev har rätt att få kontakt med 
elevhälsan inom ett dygn. 

• att varje skola ska ta fram rutiner och handlingsplaner för agerande vid PDV 
(pågående dödligt våld) samt utbilda elever och personal i dessa. 

• att samarbete mellan skolor och polis utvecklas, gärna med en specifik polis som 
eleverna känner igen, knuten till varje skola. 

 
En skola för varje elev – valfrihet, mångfald och kunskapsmål i fokus 
En skola som möter varje elev där den befinner sig och som förmår att stödja och stimulera elevens 
lärande att utveckla sina förmågor är grundläggande. Skolan ska anpassa undervisning och lärande efter 
varje elevs förutsättningar.  Eleverna ska ha en individuell studieplan och skolan ska möjliggöra för varje 
elev att uppnå kunskapsmålen i sin egen takt. Den specialpedagogiska kompetensen ska ge stöd för en 
god lärandemiljö, särskilt där barn i behov av stöd finns.  
 
Rätten att välja skola är en demokratisk självklarhet anser vi. Mångfalden av skolor ger den enskilde 
eleven, oavsett ekonomiska förutsättningar, möjlighet att få en utbildning som passar just honom eller 
henne. Kristdemokraterna anser att fristående skolor är en självklar och viktig del av det svenska 
skolväsendet. De medverkar till att stärka den pedagogiska förnyelsen och utvecklingen inom svenskt 
skolväsende. Föräldrar och elever ska fritt kunna välja den skola som passar bäst, eller välja bort den 
som inte fungerar. Vi ser friskolorna som skolor kort och gott, inte som komplement till den 
kommunala skolan och de ska ges likvärdiga förutsättningar för att driva sin verksamhet.  
 
Värdegrundsarbete och arbete mot mobbning  
En avgörande förutsättning för trygghet i skolan är att alla är överens om skolans värderingar; elever – 
föräldrar och skolans personal. Värdegrundsarbetet ska genomsyra alla ämnesområden för att forma 
livskunskap hos eleverna. Likabehandlingsplaner som motverkar mobbing och annan kränkande 
behandling ser vi som en självklarhet. Handlingsplanerna ska arbetas fram i nära samarbete med elever, 
skolpersonal och föräldrar och de ska vara forskningsbaserade samt vara tydliga och konkreta.   
 
En skola med arbetsro och god arbetsmiljö 
Arbetsro är förutsättning för att uppnå en god lärandemiljö. Grunden är att alla är överens om skolans 
värderingar. Skolans vardagsliv ska bygga på ömsesidig respekt, tydligt och utgöra en skolmiljö som 
främjar lusten att lära. Många skolor brister när det gäller studiero, vilket gör det svårt att ta till sig fullt ut 
av undervisningen och prestera till sin fulla potential. Vi anser att personaltätheten måste öka i skolan, 
för att skapa en bättre och tryggare arbets- och studiemiljö i skolan för både elever och skolpersonal. 
 
Ökat föräldraengagemang 
I skolan spenderar barn och unga en stor del av sin tid. Skolan är en miljö där man blir 
samhällsmedborgare. Det är oerhört viktigt att kommunikationen mellan skolan, föräldrar och elever 
fungerar väl. Det är viktigt att föräldrar inkluderas i helheten och barnets skolmiljö, inte bara i 
utbildningen.  
 
Barn- och ungdomar med problem 
Socialtjänsten, polisen och kommunens skolor måste ha en nära samverkan med varandra för att på ett 
tidigt stadium förhindra kriminalitet hos barn och ungdomar. Syftet är att så tidigt så möjligt fånga upp 
barn med begynnande problem och kunna sätta in insatser som stödjer familjens möjligheter att ge 
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trygghet och sätta gränser. Sekretessbestämmelser måste dessutom utformas så att de underlättar 
samarbete med föräldrar och mellan myndigheter. 
 
Individuella handlingsplaner behöver utarbetas för ungdomar som bedöms vara i risksituationer. Ett 
tidigt ingripande när barn och ungdomar riskerar att fara illa måste kombineras med en långsiktighet i 
insatserna, där alla med ansvar för barnen gör sin del. Genom en individuell handlingsplan kan den 
unges delaktighet öka och varje huvudmans ansvar tydliggöras. Samverkan bör också ske med 
näringslivet för att skaffa mentorer och praktikplatser till äldre ungdomar. 
 
Psykisk ohälsa bland unga 
Den psykiska ohälsan bland barn och unga växer oavbrutet. Samtidigt har elevhälsan i skolan stora 
brister. Det splittrade ansvaret för barns och ungdomars hälsa är en av orsakerna till att barnens behov 
inte tillgodoses. Det hälsofrämjande arbetet är viktigt, med en bred kompetens där skolsköterska, 
kurator, psykolog samt specialpedagog ingår. Varje elev ska ha möjlighet att under skoldagen få kontakt 
med personal inom elevhälsovården, både för det fysiska och det psykiska välmåendet. Elever som mår 
dåligt måste snabbt kunna få hjälp och prata med en skolpsykolog. 
 
Det är viktigt att skolpersonal får utbildning gällande psykisk ohälsa hos unga och suicidprevention för 
att i ett tidigt skede kunna upptäcka signaler på att en elev inte mår bra. På så vis kan rätt stöd sättas in i 
så snabbt som möjligt för att förhindra att elevens situation blir allt för allvarlig.   
 

Förebyggande arbete mot våld  
Alla skolor behöver stöd för att höja medvetenheten kring frågan om väpnat våld i skolan. En 
handlingsplan för hur skolpersonal och elever kan tänka och agera i en akut fas av väpnat våld behövs. 
Planen ska bland annat behandla hur våld i skolan kan förebyggas och hur traumatiskt våld ska bearbetas 
i efterhand. 
 
Det är viktigt att polisen och skolan samverkar och att elever i ett tidigt skede får kontakt med 
lokalpolisen och deras brottsförebyggande arbete för att tillsammans skapa ett hållbart samhälle. 
 
Särskolan 
Kristdemokraterna anser att ett mål för skolan bör vara att alla barn ska ha rätt att utvecklas till toppen 
av sin förmåga. För vissa barn kan det innebära att de ska stimuleras att nå mycket längre än vad skolans 
kursplaner kräver och för andra kan det innebära att extra stöd behövs för att de ska nå fram till de lägst 
ställda målen. Inget barn ska hindras i sin utveckling utan skolan ska ge varje elev det stöd och den 
stimulans som han eller hon behöver. 
 

4. En gymnasieskola som förbereder för arbetsmarknaden 
 
Vi vill att gymnasieskolan ska utgå från elevernas behov och till arbetsmarknadens behov av utbildad 
arbetskraft. vilket innebär ett brett utbud av både teoretiska och praktiska utbildningar. Men överst på 
kristdemokraternas ”skolschema” står alltid kunskap. Skolan ska ge kunskap för inträdet i arbetslivet 
eller för fortsatta studier. 
  
Kristdemokraterna vill: 
 

• att alla elever ska fullfölja sin utbildning och ha minst godkänt i kärnämnena när 
gymnasiestudierna avslutas. Bra kvalitet på yrkesvägledningen är viktig för att 
eleverna ska välja rätt program. 

• att det ska finnas program i gymnasieskolan som svarar mot de behov som finns på 
arbetsmarknaden. Lärlingsprogram med studier på skola och arbetsplats 
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kombineras, är en del i ett brett gymnasieutbud. 

• att eleverna i gymnasiesärskolan ska kunna välja ett program som passar deras 
förutsättningar på arbetsmarknaden. 

• att ett nära samarbete ska finnas mellan skolan och det lokala näringslivet, 
exempelvis vad gäller lärlingsutbildningar och praktikplatser. 

• att vuxenutbildningen ska prioritera dem som ännu inte nått gymnasienivå och dem 
som behöver komplettera sina gymnasiebetyg för att bli behöriga för studier på 
högskola eller yrkeshögskola. 

 
En gymnasieskola med bredd  
Ett större fokus bör läggas på att gymnasiestudierna kopplas till arbetsmarknadens behov av utbildad 
arbetskraft. Det finns många exempel på att Sverige idag är underförsörjt på kompetens som efterfrågas 
på arbetsmarknaden. Det ska finnas ett brett spektrum av både teoretiska och praktiska utbildningar. 
Genom samverkan mellan kommuner kan ett bredare gymnasieutbud erbjudas. Lärlingsprogram där 
undervisningen växelvis bedrivs på skola och arbetsplats ska finnas.  
 
Gymnasieskolan ska fortlöpande göra omvärldsanalyser. Den ska kunna identifiera samhällets olika 
behov av kompetenser och var bristyrken förekommer. Alla människor är unika och alla passar inte för 
teoretiska studier. Gymnasieskolan skall erbjuda möjlighet att studera både teoretiska och praktiska 
ämnen. Både våra ungdomar och samhället vinner på att det inom gymnasieskolan finns såväl 
utbildningar med studieförberedande inriktning som utbildningar med tydlig yrkesprofil. 
 
Studieförberedande program skall ge grundläggande högskolebehörighet. Elever på gymnasieskolans 
yrkes- och lärlingsutbildningar skall själva få välja om de samtidigt vill läsa in teoretisk 
högskolebehörighet. 
 
Praktikpeng och profilskolor 
För att säkerställa att elever vid de yrkesförberedande programmen får de praktikveckor, 
”arbetsplatsförlagt” lärande, som de har rätt till, vill vi att en modern och flexibel lärlingsutbildning 
utvecklas. Det ska ske genom ett aktivt samarbete mellan gymnasieskolorna och arbetsgivare inom 
näringslivet såväl som inom kommunala förvaltningar. Vi tror att införandet av en ”praktikpeng” skulle 
öka motivationen för företag att ta emot elever för praktik. ”Praktikpengen” skulle i någon mån ge 
företagen kompensation för den handledning eleverna måste ha. 
 
Vi ser gärna att fler profilskolor startar i Botkyrka och i regionen. Samarbetet med arbetsgivare inom 
näringslivet såväl som inom kommunala förvaltningar skall utvecklas fortlöpande så att 
gymnasieskolorna får tillgång till deras upparbetade kompetenser. Kommunens utbildningar ska ligga i 
framkant när det gäller att anpassa programvalen till arbetsmarknaden kopplat till samhällets framtida 
behov.  
 
Utbildning för vuxna - hela livet  
Möjligheterna till studier ska inte begränsas till ett visst åldersintervall i yngre år. Människor som inte har 
tillräcklig utbildningsnivå skall ges möjlighet att komplettera sina kunskaper för att komma in på 
arbetsmarknaden eller för att få högskolebehörighet. Kommunens satsningar ska fokusera på dem som 
ännu inte har nått gymnasienivå samt på dem som behöver komplettera sin gymnasieexamen för att bli 
behöriga till studier på högskola eller yrkeshögskola.  
 
För att nå maximal effektivitet är det viktigt att vuxenutbildningen sker i samarbete med 
arbetsförmedling och externa utförare, till exempel friskolor, folkhögskolor etc. 
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Gymnasiesärskolan 
Programmen för gymnasiesärskolan måste anpassas enligt förutsättningarna på arbetsmarknaden för att 
på bästa sätt se till att eleverna får sysselsättning och en meningsfull tillvaro. 
 
En elev med betyg från särskolan får inte gå vidare till gymnasieskolans nationella program utan kan 
enbart fortsätta inom gymnasiesärskolan. Vi anser att de hinder som finns för särskoleeleverna att 
fortsätta sin utbildning måste tas bort. Det får inte vara omöjligt för en särskoleelev att gå på ett 
nationellt gymnasieprogram om eleven har den kompetens som krävs. Det måste alltid vara den enskilda 
individens förmåga och inte formella regelverk som avgör möjligheten till utbildning. Möjligen skulle 
någon form av prov eller färdighetstest kunna användas. 
 

5. Vård och omsorg och en kommun tillgänglig för alla 
 

Människovärdet beror inte på ålder eller den äldres egen förmåga. Äldreomsorgen ska präglas av 
trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov 
och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort.  
 
Kristdemokraternas grundsyn är att alla människor har samma värde, och därför ska ha samma 
förutsättningar. Personer med funktionshinder riskerar att bli negativt särbehandlade. Detta ska tolkas 
som diskriminering, något vi inte kan tolerera. Ökad tillgänglighet till allt vad kommunen har att erbjuda, 
är egentligen inte ett krav utan en självklarhet. 
 
Kristdemokraterna vill: 
 

 

• att det planeras för särskilt boende i varje kommundel där det finns 
befolkningsunderlag. 

• att det planeras för anpassat småskaligt boende i varje kommundel, med prioritering 
där behovet är mest akut.  

• att kommunen i sin planering löpande ska ta hänsyn till sammansättningen av 
Botkyrkas befolkning och erbjuda profilerade avdelningar i nya äldreboenden.  

• att äldre – som önskar det – ska garanteras ett gemensamt liv också inom särskilt 
boende. Människor som tillbringat ett långt liv tillsammans ska inte skiljas åt av 
byråkratiska beslut. 

• att kommunen ska fortsätta att utveckla och följa upp värdighetsgarantin inom 
äldreomsorgen i Botkyrka.  

• att kommunen ska införa ”seniorfältare” som uppsökande verksamhet för att 
motverka ofrivillig ensamhet och isolering bland seniorer.   

• att kommunen ska verka för att höja personalkontinuiteten inom hemtjänsten till 
max 10 vårdare i genomsnitt per brukare. 

• att kommunen ska tillhandahålla en hörsel- och syninstruktör.  

• att kommunen motarbetar de fördomar som hindrar funktionshindrade att få en 
anställning. Kommunen kan främja detta genom att dels vara ett föredöme vid 
anställningar, dels stimulera företagarna till liknande insatser. 

• att väntetiden för anpassat boende ska minimeras. Medborgare med 
funktionsnedsättning ska i bostadsfrågan ha samma rätt till tjänstegaranti som alla 
andra Botkyrkabor. 

• att kommunen ska i större utsträckning tillvarata välfärdsteknikens möjligheter som 
underlättar det vardagliga vård- och omsorgsarbetet och ger ökad trygghet, 
delaktighet och självständighet för medborgaren. 
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Pandemins effekter 
Vård- och omsorgsområdets verksamheter har drabbats hårt av pandemin och dess framfart. Detta då 
många av våra medborgare tillhör den grupp som är allra skörast i samhället. Detta har ställt stora krav 
på anställning av nya medarbetare för att täcka upp för den stora sjukfrånvaron som varit långvarig. Det 
har också inneburit förstärkta utbildningsinsatser gällande smittskydd och skyddsutrustning m.m.  
 
Valfrihet inom hemtjänsten 
Är man inte nöjd med sin hemtjänst så ska man kunna ha valfriheten att byta till ett annat alternativ. Vi 
kristdemokrater har under lång tid drivit frågan om mer valfrihet inom äldreomsorgen och har i 
majoritet arbetat med denna fråga under mandatperioden. I januari 2021 startade kommunen den nya 
valfrihetsreformen i Botkyrka som innebär att den som har rätt till hemtjänst kan välja mellan 
kommunens hemtjänst och hemtjänst i privat regi som kommunen har avtal med. Man har börjat med 
att lämna över 20 procent av hemtjänsten till privata utförare vilket sedan kommer att öka succesivt upp 
till 50 procent.  

 
Bostadsgaranti 70+  
En hjärtefråga som Krisdemokraterna drivit länge är att skapa trygghet för äldre i sitt boende och har 
inom majoriteten arbetat med en bostadsgaranti för seniorer över 70 år under mandatperioden. 
Bostadsgaranti 70+ handlar om att Botkyrka kommun ska skapa möjligheter att erbjuda seniorer över 70 
år ett anpassat boende. Det handlar om att bryta ensamhet och isolering och kunna erbjuda ett boende 
nära till t.ex. vårdcentral, butiker, kollektivtrafik och annan samhällsservice, där det finns 
gemensamhetslokaler m.m. Inom ramen för garantin ingår också att inrätta en bostadslots för seniorer 
som ska vara behjälplig med olika bostadsrelaterade frågor.  
 
Språktest för personal inom äldreomsorg och LSS 
Det är av stor vikt för säkerhet och trygghet att vård- och omsorgspersonalen kan förstå våra 
medborgare samt göra sig förstådda i sitt arbete. Därför har Botkyrka kommun under mandatperioden 
tagit beslut om att införa språkkrav för att få en anställning i äldreomsorgen, LSS och förskolan. Man ska 
kunna förstå och göra sig förstådd samt att man ska kunna tala, läsa, skriva och visa att man förstår 
instruktioner. Kommunen ska erbjuda vård och omsorg med hög kvalitet och patientsäkerhet.  

 
Välfärdsteknik och digital teknik i omsorgen 
Digitaliseringen inom omsorgen skapar många nya möjligheter och förenklar vardagen både för 
omsorgspersonal och medborgare. Utvecklingen har gått fort och mycket har hänt under 
mandatperioden. Två sådana exempel är nyckelfri hemtjänst där man får ett elektroniskt låsvred monterat 
på sin dörr vilket gör det tryggare för medborgaren och enklare för hemtjänsten samt trygghetskameror 
för nattlig tillsyn som kan kombineras med personlig nattillsyn hos medborgare som ansöker om detta, 
vilket bidrar till mer ostörd sömn och ökad självbestämmande och självständighet. 

 
Flexibel hemtjänst med kontinuitet 
En väl utbyggd hemtjänst ger trygghet, skapar tillit och ökar möjligheten till att bo kvar hemma längre. 
Hemtjänstinsatserna ska vara flexibla för att på bästa sätt kunna möta den enskildes behov och ge 
individen reellt inflytande över beviljad insats. För många av de äldre som lever ensamma utgör 
hemtjänstpersonalen en stor del av deras sociala liv. Kontinuitet och tillräckligt med tid för att bygga 
goda relationer med hemtjänstpersonal ger möjlighet att bygga upp förtroende, och tillit vilket bidrar till 
trygghet hos de äldre. En trygghet som kan främja en god livskvalitet och livsglädje som förebygger 
psykisk ohälsa. Idag brister dessvärre personalkontinuiteten inom hemtjänsten i flera kommuner. I 
Botkyrka behöver den äldre möta i genomsnitt 14 olika hemtjänstpersonal under fjorton dagar medan 
motsvarande siffra för grannkommunen Salem ligger på 7. När personalkontinuiteten är låg vittnar äldre 
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om att de får besök av så många olika personer att de har tappat räkningen. En känsla av otrygghet och 
en oro för att personalen inte vet hur den enskildes behov ska mötas är utbredd. 
 
Omsorg på sitt eget språk  
Då Botkyrka kommun är en mångkulturell kommun med en stor andel äldre med ett annat modersmål 
än svenska, är behovet av äldreboende med särskild språklig och kulturell kompetens hos personalen 
stort. Därför arbetar vi för ett s.k. profilboende, ett äldreboende med språkinriktning i norra Botkyrka. 
Fördelarna med ett profilboende är många, bl.a. att tillgodose språkbehovet samt den personcentrerade 
omvårdnad detta skulle kunna innebära med ökat välbefinnande och trygghet för de äldre. 
 
Personal med flerspråkighet och är en viktig resurs för att klara äldreomsorgen till invandrare. Det finns 
också behov av äldreomsorg vars personal kan använda teckenspråk eller blindskrift. Döva, och hörsel- 
och/eller synskadade har samma rätt till en god äldreomsorg.  
 
Värdighetsgaranti och rätten för äldre  
Värdighetsgarantin är en hjärtefråga som Kristdemokraterna drivit inom äldreomsorgen i många år. Vi 
vill att kommunen fortsätter att utveckla och följa upp att värdighetsgarantin efterlevs. Det skapar 
trygghet bland äldre medborgare om det finns garantier att människovärde, valfrihet och förvaltarskap är 
centrala begrepp i den vård de är hänvisade till. Man ska kunna lita på att äldreomsorgen fungerar den 
dag man behöver den.  
 
Värdighetsgarantin ska innehålla en konkret beskrivning av vad äldre personer, deras anhöriga och 
övriga kommuninvånare kan förvänta sig av de tjänster som kommunen erbjuder inom äldreomsorgen. 
Värdighetsgarantin är ett uttryck för vår människosyn; bara för att man åldras upphör inte förmågan och 
viljan att bestämma själv över sin vardag. Vi är inne i ett perspektivskifte i synen på äldre personer och 
på åldrandet. 
 
Ta vara på frivilligheten i den ideella sektorn 
Den ideella sektorn blir allt viktigare och det finns otroligt mycket engagemang och kunskap som 
samhället bättre måste tillvarata. Den kraft som finns i frivilligheten är viktig. Frivilligcentraler är ett bra 
exempel på verksamhet dit människor kan vända sig för att hjälpa till. Det civila samhället (familj, släkt, 
föreningar, kyrkor m.m.) är den viktigaste kraften för att minska ensamhet och skapa gemenskap, 
sammanhang och närhet. Den politiska uppgiften är att stärka förutsättningarna för det civila samhället.  
 
Uppsökande verksamhet för seniorer för att motverka isolering  
Kristdemokraterna vill införa s.k. ”seniorfältare” som ska arbeta uppsökande som fältassistenterna i dag 
gör mot ungdomar, fast mot seniorer. Det behövs innovativa satsningar som ska leda till att äldre 
personer kommer in i sociala sammanhang, minskar ofrivillig ensamhet och främjar en bättre livskvalitet.  
 
Mer stöd till anhöriga  
Merparten av insatserna inom vård och omsorg utförs av anhöriga. Men oftast läggs omsorgsansvaret på 
de anhöriga utan att de ges tillräckligt med stöd och resurser. Stödet till och betydelsen av de anhörigas 
insatser måste uppvärderas.  
 
Kommunen som samverkanspartner 
Botkyrka kommun ska föregå med gott exempel men även ta del av andra aktörers goda erfarenheter 
och kunskaper i frågor som rör personer med funktionsnedsättning, tillgänglighet och diskriminering. 
Genom samverkan med andra myndigheter och institutioner, såsom Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen, kan man motverka att situationer kan uppstå där individen hamnar mellan de olika 
myndigheternas regelverk och praxis. 
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Även samarbete med ideella organisationer och sociala företag som arbetar för personer med 
funktionsnedsättning bidrar till att förbättra kommunernas kunskaper, medvetande och bemötande och 
kan leda till ett ömsesidigt utbyte av tjänster och erfarenheter. Tillsammans kan parterna aktivt arbeta 
mot diskriminering och fördomar som hindrar funktionshindrade att ta del av samhället.  
 
Anpassat boende utan dröjsmål 
Personer som beviljats insatser för boende enligt lagen om särskilt stöd och service till 
funktionshindrade, LSS och Socialtjänstlagen och SOL ska få sin bostad inom rimliga väntetider. 
Kommunen måste ha beredskap för att kunna bygga ut boendet i den omfattning som behövs och då 
behov uppstår. Det handlar bl. a. om stöd till personer med bland annat nedsatt hörsel, syn och 
rörlighet. Det ställer därför ökade krav på samhället och vi måste vara medvetna om att detta kräver 
smarta lösningar och ökade offentliga resurser. Bostaden kan upplevas som ett fängelse för vissa då den 
boende inte kan ta sig ut på grund av fysiska hinder i form av trappor eller för smala dörrar. 
Allmännyttan måste ta sitt samhälleliga ansvar och anpassa bostäderna så att de blir beboeliga för alla. 
Kommunen ska tillhandahålla hjälp från en hörsel- och syninstruktör som kan vara behjälplig med att 
anpassa bostäder och skapa en trygg omgivning.  
 

 

6. Ett företagsvänligt klimat 
 
Botkyrkas framtid beror i hög grad på att det finns många och välskötta företag i kommunen. 
De flesta partier instämmer i detta, men det måste också finnas engagemang hos kommunen 
att förändra villkoren så att företagen kommer hit, stannar och trivs. Vi behöver 
både stora företag med många arbetstillfällen och många nya entreprenörer och egenföretagare 
i vår kommun. 
 

Kristdemokraterna vill: 

 

 

• att reglerna för offentliga upphandlingar förenklas så att det blir lättare för mindre 
företag att lämna anbud. Vi anser också att närhetsprincipen ska väga tungt när 
kommunen bestämmer leverantör. Genom att kommunens företag levererar minskar 
transporterna och därmed sparas miljön. 

• att kommunen ska ägna sig åt kärnverksamheten – det den måste göra – och inte 
konkurrera med företagen genom att starta andra verksamheter när det finns lediga 
lokaler eller annan överkapacitet. Kommunen ska ha riktlinjer så att sådan osund 
konkurrens undviks. 

• att Botkyrka kommun alltid ska ha planlagd industrimark i varierad storlek för att snabbt 
kunna ge intresserade företag en möjlighet att starta verksamhet. 

• att Botkyrka satsar på s.k. företagshotell i olika delar av kommunen. Det kan det vara 
lättare för små företagare och entreprenörer att komma igång med sin verksamhet om 
de slipper bygga egna lokaler. 

• att Botkyrka inför utmaningsrätt. 

• att Botkyrka ska ge snabb respons på bygglovsansökan och bygglovsbeslut inom 
lagstadgad tidsram. 

 
Upphandling 
Lagen om offentlig upphandling, LOU, är mycket komplicerad. Många företagare avstår från att delta i 
en offentlig upphandling eftersom det är för komplicerat. Framför allt mindre företag har svårt att 
konkurrera på samma villkor som större företag på grund av omfattande regelsystem.  
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Upphandlingarna måste bli mer inriktade på funktion och inte så detaljstyrda. Förfrågningsunderlagen 
måste utformas så enkelt och tydligt som möjligt genom t.ex. särskilda formulär. Det bör inte krävas in 
formella uppgifter som kommunen enkelt kan inhämta på eget initiativ vid behov. Därmed minskas 
risken att konkurrenskraftiga anbud måste förkastas på grund av formella brister. Upphandlingarna skall 
vara av en sådan omfattning att även små företag har chansen att delta i upphandlingen och kunna 
genomföra avtalad leverans. Hellre många och små upphandlingar är få stora. 
 
Osund konkurrens och utmaningsrätt  
Det finns exempel då kommunen utför samma tjänster och verksamheter som privata företag i 
Botkyrka, och som ligger långt ifrån kommunens kärnverksamhet. Kommunala gym och caféer kan vara 
sådana exempel. Det är därför viktigt att det finns riktlinjer och policy för arbetet mot osund konkurrens 
och man bör regelbundet inventera vilka verksamheter som kan avyttras. 
 
Vi kristdemokrater anser att kommunen ska införa kommunal utmaningsrätt där all kommunal 
verksamhet får utmanas med undantag av strategiska ledningsfunktioner. och myndighetsutövning, där 
det som enligt lag eller förordning inte kan läggas ut på entreprenad utan måste utföras av kommunens 
egna medarbetare. Utmaningsrätten innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet 
kan utmana kommunen genom att lämna in en begäran om detta.  
 
Tillgång till industrimark  
Kommunen har ansvar för att det finns tillgång till industrimark av varierad storlek för att snabbt möta 
upp de behov företag som söker sig till Botkyrka har. Kommunen kan genom att vara förutseende 
underlätta för näringslivets utveckling. Industrimarksreserven är en långsiktig investering som är en 
förutsättning för kommunens utveckling.  
 
Bygglov inom rimlig tid 
Botkyrka kommun ska ge respons på bygglovsansökan inom 7 arbetsdagar och då enligt Plan- och 
bygglagens bestämmelser bl.a. med avseende på om ansökan är komplett eller vad som saknas. 
Kommunen ska därefter ge bygglovsbeslut inom de tidsramar som finns angivet i gällande lag, dvs inom 
10 veckor inom detaljplanelagt område. 
 
Företagshotell 
Tillgång till så kallade företagshotell kan underlätta för mindre företag att komma igång med sin 
verksamhet. Detta kan vara ett bra sätt för Botkyrka att uppmuntra entreprenörer och småföretagare och 
möjliggöra en utveckling av företagen.  
 

7. Arbetsmarknadsåtgärder som leder till egen försörjning 
 
Kristdemokraterna vill att varje medborgare ska ha förutsättningar att ta ansvar för sitt eget 
liv. En mycket viktig del i livet är arbetet. Den som står utan arbete ska få samhällets stöd att 
hitta en anställning. I Botkyrka finns människor från många olika länder. De har ofta kunskaper som 
efterfrågas och/eller kan medföra affärsmöjligheter. Deras utbildning och erfarenhet behöver valideras 
för att den svenska arbetsmarknaden ska öppna sig.  
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Kristdemokraterna vill: 
 

• att kommunala åtgärder för arbetslösa ska leda till riktiga jobb. Om alla som deltar i åtgärderna– 
kommunen, företagen och de arbetslösa – har detta som en absolut målsättning, ökar 
möjligheterna för anställning. 

• att aktiva åtgärder för att ge arbetslösa jobb prioriteras framför kontantstöd. 

• att det ska finnas tydliga krav på aktivitet och motprestation för att få bidrag. 

• att kommunen har en ständig dialog med näringslivet för att känna till behovet av arbetskraft i 
framtiden. Denna kunskap ska leda till satsningar på utbildning i kommunen. 

• att företagen ska inspireras att vara med och utveckla lärlingssystemen på den svenska 
arbetsmarknaden.  

 
Arbetet en del av livet  
Arbete ger inte bara sysselsättning och ekonomisk trygghet, det ger som regel även en känsla av att vara 
behövd och ger livet en form av mening. Att människor har ett arbete är dessutom en grundläggande 
förutsättning för en långsiktig samhällsekonomisk stabilitet. Mänskliga resurser ska alltid tas tillvara.  
Kommunens insatser inom arbetsmarknadspolitiken är viktiga och en central faktor i folkhälsoarbetet, 
men också när det gäller att motverka hemlöshet och kriminalitet. Kommunen ska därför tillsammans 
med andra samhällsorgan rikta aktiva insatser till personer och grupper som har det svårast att ta sig in 
på den reguljära arbetsmarknaden i syfte att göra dem anställningsbara för egen försörjning 
 
Aktiva arbetsmarknadsåtgärder 
Aktiva arbetsmarknadsåtgärder ska prioriteras före passivt kontantstöd. Långtidsarbetslöshet och 
arbetslöshet för ungdomar ska bekämpas kraftfullt. Åtgärder och utbildning för att förhindra 
långtidsarbetslöshet måste inriktas mot kompetenshöjning som kan underlätta att få arbete i de 
branscher som kan antas ha de bästa framtidsutsikterna. Ett utvecklat lärlingssystem bör finnas för att 
inte minst ungdomar ska kunna få yrkes- och arbetslivserfarenhet. 
 
Utbildningsplatser är en av de mest effektiva åtgärderna i kampen mot arbetslösheten. Förutom att 
antalet arbetslösa sjunker, då de i stället utbildar sig, så gör deras ökade kompetens dem mer attraktiva på 
arbetsmarknaden.  
 

Validera kunskaper och kompetens 
Alla vuxna har mer eller mindre omfattande kunskaper och kompetenser som förvärvats utanför 
skolsystemen och därför inte alltid finns dokumenterade i betyg eller liknande. Dessa kunskaper och 
kompetenser går således inte alltid att i tillräcklig grad verifiera inför t.ex. en anställning. Det finns dock 
verktyg som bl.a. utvecklats och används inom Botkyrka för att identifiera och validera sådana personers 
reella kunskaper och kompetens. Valideringsverktyget innehåller moment som vägledning, kartläggning, 
bedömning och dokumentation. 
 
Detta sätt att hjälpa människor att identifiera kunskaper och kompetenser ska, menar vi, även 
fortsättningsvis vara ett verktyg för att hjälpa individer till egen försörjning (eller för att identifiera brister 
som kan åtgärdas). 
 
Utveckla kontakterna med näringslivet  
Andelen personer i arbete minskar sett över längre tid på grund av rationaliseringar och 
strukturomvandlingar. Arbetsmarknaden har effektiviserats och nya kompetenskrav utestänger allt fler. 
Detta drabbar Botkyrka där många tillhör grupper som är svagt efterfrågade på arbetsmarknaden. 
Samtidigt finns signaler om att näringslivet behöver arbetskraft också i Botkyrka. Här menar vi att det 
behövs ett fördjupat samarbete/dialog med näringslivets företrädare. Det kan gälla 
utbildningsinriktningar, lärlingsplatser.  
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8. Kultur och fritid som bidrar till livskvalitet 
 
Få kommuner har sådana förutsättningar för en spännande fritid som Botkyrka; fantastisk 
natur med sjöar och skidspår, teater, idrott och kyrkor. Ett vitalt civilsamhälle är av stor betydelse 
eftersom engagemang i föreningar, frivilligorganisationer och samfund innebär demokratisk fostran och 
normöverföring. Det främjar också det personliga ansvarstagandet. Dessutom är det civila samhället en 
mötesplats där sociala kontakter skapas och utvecklas både inom och mellan generationer. 
 
Kristdemokraterna vill: 
 

• att föreningarna ska respekteras i sin fristående roll. De tillhör inte den offentliga 
sektorn, utan ska utveckla sina egna mål. De religiösa föreningarna ska inte 
diskrimineras när kommunen ger bidrag till verksamheten. 

• att kommunen tillsammans med föreningarna verkar för att de fritidsaktiviteter som 
anordnas för barn och ungdom är fria från alkohol och droger. 

• att flickor och pojkar ges samma förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter i 
kommundelarna. Det är viktigt att resurser och idrottstider fördelas jämställt. 

• att det finns en närvarokontrollerad fritidsverksamhet för 10-12-åringar nära hemmet 
eller skolan. Föräldrarna måste kunna känna en trygghet för sina barn också efter 
skolans slut. 

• att också människor med funktionshinder ska ha samma möjlighet till fritidsutbudet 
i Botkyrka. Idrottsanläggningar och andra mötesplatser för fritid måste 
handikappanpassas. 

• att kommunen ska arrangera aktiviteter för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar för att bryta isolering.  

• att kommunen i högre grad tar hänsyn till äldre när satsningar för motion och 
rekreation planeras. 

• att barn ska ha tillgång till olika läsfrämjande insatser. Unga människor ska över 
huvud taget ha stor tillgång till kultur. Kommunal planering ska utgå från att barn 
ska ha rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 

• att de som inte kan ta sig till biblioteket ska få biblioteksservice och att 
kulturinsatserna ökar på äldreboenden. 

• att studieförbundens kompetens och erfarenheter av kulturarbete tas till vara. 

• att föreningsliv som kyrka och idrott ses som centrala delar av kommunens 
kulturutbud.  

 
Delaktighet och samverkan 
Alla åldrar har behov av att möta andra människor. Särskilt viktigt är detta för barn och unga. En 
mångfald av utbud på fritiden, i form av fritidsgårdar, idrottsanläggningar och andra mötesplatser skapar 
sådana möten som är väsentliga för att skapa delaktighet och gemenskap i samhället. Kristdemokraterna 
menar att barn och unga har en särställning i all samhällsplanering. De fysiska miljöerna, kollektiv-
trafiken, bidragssystemen, tillgången på arenor och mötesplatser, planeras bäst om de sker i en bred 
samverkan. Fritidspolitiken behöver därför genomsyra alla verksamhetsplaner i Botkyrka. 
 
Det finns människor som upplever ett utanförskap i samhället. Det rika fritidslivet har en stor 
förebyggande betydelse och det är angeläget att engagera barn och unga i olika verksamheter. Vi vill se 
ett samhälle som präglas av mångfald och anser att också gemensamma mötesplatser har stor betydelse 
för integration. Även generationsgemensamma aktiviteter ska uppmuntras.  
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Satsa på barn- och ungdomsverksamhet  
Det är av stor vikt att det finns fritidsverksamheter för barn mellan 10-12 med vuxna närvarande i 
närheten av hemmet eller skolan. Det är en trygghet för föräldrarna att veta vart barnen tar vägen när 
skolan är slut för dagen.  
 
En bidragande orsak till att ungdomar börjar med alkohol, tobak eller narkotika kan vara att de inte har 
tillgång till aktiviteter som är anpassade för deras ålder. För ungdomar som känner att de är för gamla för 
fritidsgårdarna bör det finnas lämpliga mötesplatser.  
  
Idag finns det en stor mängd föreningar som aktivt arbetar för att organisera ungdomar. Det offentliga 
föreningsstödet ska i första hand inriktas på barn- och ungdomsverksamhet. Även föreningar som i sin 
verksamhet inriktas på att motverka segregation bör uppmärksammas.  
 
Idrott – en mångfasetterad folkrörelse  
Idrotten är en av våra största folkrörelser. Genom ett stort antal personers ideella insatser är detta 
möjligt. Alla dessa föräldrar och andra vuxnas engagemang i idrottsföreningarna måste tas tillvara. 
Ungdomar ska ges goda förutsättningar för både bredd- och elitidrott. Då skolan har möjlighet att 
påverka antalet idrottstimmar bör detta prioriteras, för elevernas skull. Samverkan mellan skola och 
föreningsliv bör också uppmuntras. För barn- och ungdomsföreningar ska på sikt nolltaxa gälla för hyra 
av kommunens idrottsanläggningar. Vid planering av nya bostadsområden måste förutsättningar skapas 
för spontanidrott.  
 
Lika för män och kvinnor  
Manlig och kvinnlig idrott ska värderas lika. Satsningar på flick- och kvinnoidrotter bör prioriteras då 
denna varit eftersatt. Vid fördelning av tider i idrottsanläggningar är det viktigt att jämställa flick- och 
kvinnoidrotten med pojk- och mansidrotten. 
 
Rätt till idrott också för funktionshindrade  
Alla ska, oberoende av fysiska förutsättningar, kunna idrotta på sina egna villkor i Botkyrka. Barn med 
funktionshinder ska på samma sätt som andra barn erbjudas tillfälle att delta. Kommunen bör se till att 
fler personer med funktionshinder får möjlighet att idrotta och att så långt möjligt göra alla 
idrottsanläggningar anpassade för funktionshindrade. Det är också viktigt att kompetenshöjande insatser 
görs för att utveckla kommunens personal inom dessa områden.  
 
Berikande fritid även för de äldre 
Det är viktigt att fritidsverksamhet för äldre finns och har hög kvalitet. Varje äldre är unik och har behov 
att få berikande fritidsverksamhet och på så sätt få hjälp med stimulans så att de senarelägger stora 
vårdinsatser.  De äldre ska, oberoende av fysiska förutsättningar, kunna idrotta på sina egna villkor i 
Botkyrka. Det är också viktigt att kompetenshöjande insatser görs för att utveckla kommunens personal 
inom dessa områden. 
 
Barn och ungdom i fokus 
Barn ska ha stor tillgång till kulturlivet. I första hand är detta ett ansvar för föräldrarna och att göra 
gemensamma upplevelser stärker också banden i familjerna. Skolan har också ett stort ansvar för att 
aktivt verka för att kulturen ska vara tillgänglig för de unga. Den kommunala kulturplaneringen ska utgå 
ifrån barnkonventionens syn att barn har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Musik- 
och kulturskolor är ett komplement som tillsammans med estetiska läroprocesser ger möjlighet att utöva 
kultur av olika slag såväl det klassiska som det moderna.  
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Bok och bibliotek  
Biblioteken är en av de viktiga kulturella arenorna och är en viktig aktör för att förmedla kunskap, 
information och upplevelser. De är något av kommunens vardagsrum dit alla är välkomna. Det är av stor 
vikt att de medborgare som inte kan ta sig till kommunens bibliotek kan få tillgång biblioteksservice. 
Kristdemokraterna vill främja läsandet och menar att boken ger rika möjligheter att möta kultur av olika 
slag. Samverkan mellan föräldrar, skola och bibliotek har stor betydelse för att motivera barn och 
ungdomar till mer läsande. 
 

9. En hållbar samhällsplanering  
 
En bra stadsplanering och fungerande kommunikationer avgör Botkyrkas framtid. Det ska 
vara tryggt att bo i kommunen och det ska vara smidigt att resa till arbete, fritidsaktiviteter 
och köpcentrum. För att planeringen ska bli bättre, tror vi på ett ökat inflytande för medborgarna 
i planfrågor av olika slag. 

 
Kristdemokraterna vill: 
 

• att kommunen ska eftersträva en blandning av olika upplåtelseformer och storlekar 
för att underlätta bostadskarriär inom kommunen.  

• att kommunen ska möjliggöra för fler villatomter.  

• att trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet. 

• att särskild hänsyn tas till kulturbyggnader och kulturellt intressanta 
bebyggelsemiljöer som ska värnas och bevaras för framtida generationer.  

• att det planeras fler bostäder billiga för ungdomar i Botkyrka. De unga ska inte 
behöva flytta från kommunen i brist på bostäder. 

• att lekplatser ska finnas i alla kommundelar barnens perspektiv på fysisk planering 
ska beaktas vid samhällsplanering.  

• att det planeras för fler äldreboenden i varje kommundel där det finns underlag för 
att ge äldre möjlighet att stanna i välbekanta områden. 

• att det ska finnas riktlinjer för uppbyggnad av handelscentra i kommunen. 

• att kommunen alltid ska ha planlagd mark i varierad storlek för att snabbt kunna ge 
intresserade företag möjlighet att bygga nya bostäder, äldreboenden m.m.  

• att kommunens gator, vägar och torg ska kännetecknas av säker trafikmiljö. Inte 
minst belysningen behöver upprustas för att höja säkerheten. 

• att de allmänna kommunikationerna förbättras för snabbare resor och bättre miljö. 
 

 
Planera för boendeförändringar utifrån de boendes förändrade livssituation 
Kommunen bör positivt medverka till övergång från hyresrätt till bostadsrätt och eget ägande där sådana 
önskemål finns. Det skulle på sikt medföra en mer blandad boendestruktur och bryta pågående 
segregationstendenser. Ett större inslag av bostadsrätter i de kommundelar som domineras av hyresrätter 
och flera hyresrätter i de kommundelar som domineras av bostadsrätter/villor skulle var ett sätt att bryta 
segregationstendenser. Speciellt i Norra Botkyrka där dominansen av hyresrätter/radhus är stor skall 
kommunen arbeta aktivt för att ta fram tomtmark för villabebyggelse.  
 
Planera för ett bra boende  
Vid planeringen av bostäder måste staden utvecklas och växa inifrån och ut. Stora centrumbildningar i 
periferin, enligt gamla miljonprogramsfunderingar, får inte upprepas. När nya områden planeras och 
byggs måste infrastrukturutvecklingen följa med så att tillgängligheten upprätthålls. Förtätning är en väg 
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att gå när kommunen/stadsdelen behöver utvecklas. Vid förtätning och vid all planering av bebyggelse 
ska särskild hänsyn tas till att värna och bevara värdefulla grönområden, kulturhistoriska värden samt till 
kulturbyggnader och kulturellt intressanta bebyggelsemiljöer.  
 
En människas välbefinnande beror också på var och hur hon bor. En trygg och estetisk tilltalande 
närmiljö är viktig för att vi ska må väl och utvecklas i positiv riktning. Planering för boende är kanske 
den viktigaste delen av stadsutvecklingen. Kommunen ska vid fördelningen av kommunal mark till 
byggherrar arbeta för att påverka byggkostnader och hyresnivåer. Boendekostnaderna för nyproducerade 
lägenheter är idag allt för hög. Barnens perspektiv på fysiskt planering ska också tas i beaktande vid 
samhällsplanering så att ytor för barn lek och utveckling prioriteras.  
 
Ökad delaktighet i planeringen  
Kommunen måste öka och bredda det medborgerliga engagemanget i planfrågor. Det är betydelsefullt 
att låta fler komma in tidigt i processerna. Framförallt i arbetet med översiktsplaner och program. 
Kombinerat med ett ökat medborgardeltagande är det inte rimligt att en del detaljplaner kan ta upp till 
en generations halva livslängd att verkställa. Vårt gemensamma bästa är grunden för detaljplaneringen 
Med ett tillmötesgående sätt gentemot medborgarna och fastighetsägarna respekteras också det enskilda 
ägandet.  
 
Det är viktigt att involvera många aktörer i byggnadsprocessen. Det är också viktigt att man tänker 
trygghet vid nybygge och bygga inkluderande genom att skapa möjligheter och variation av aktiviteter för 
alla olika samhällsgrupper att vistas i området. På så vis arbetar man emot stängda och anonyma 
områden som skapar segregation. Man bör eftersträva en bra blandning av bostäder, företag, föreningar 
och församlingar m.fl. i samma område. 
 
Otrygghet hör inte hemma i det offentliga rummet  
Det har blivit allt vanligare att man som medborgare upplever otrygghet inför att vistas ute på kvällar 
och nätter och man känner en större oro för att utsättas för rån, misshandel eller vandalisering av privat 
egendom. Botkyrka ska vara en trygg kommun att växa upp och leva i, och där människor vågar röra sig 
fritt. Det är viktigt att kommunen tar ansvar för att det i alla områden hålls städat och att snabbt sanera 
klotter för att uppleva en trivsam miljö och för att inte skapa en känsla av att det är ett mindre attraktivt 
område. Det finns annars en risk att det sker allt fler överträdelser vilket skapar en negativ spiral.  
 
Man behöver i så stor utsträckning som möjligt arbeta för integrerade områden där bostäder i 
kombination med näringslivet och föreningar finns representerade. På så vis skapas nya aktiviteter och 
en öppenhet i olika områden och förutsättningar för en mångfald av medborgare att vistas och röra sig i. 
Det krävs att man skapar attraktiva platser för en naturlig genomströmning av människor vilket ger en 
positiv effekt och långsiktigt motverkar segregation. Man bör också utreda behovet av och möjligheten 
för fler övervakningskameror i speciellt utsatta områden i kommunen för att öka tryggheten för 
medborgarna att röra sig fritt. 
 
Handelscentra med människan i centrum  
Handeln genomgår en strukturförvandling genom nya konkurrensförhållanden som många gånger leder 
till en koncentration av handel till nya handelsområden. Åtgärder behövs som kan förebygga strukturella 
obalanser. Det gäller också möjligheter för alla kommuninvånare att få ta del av den nya handelns 
möjligheter och fördelar. Det kräver att nya etableringar av handelsområden också inkluderar 
infrastrukturen för att säkra tillgängligheten. För att kunna ha en förutseende planering måste 
kommunen anta en handelspolicy och vid handelsetablering bör kommunen genomföra en 
konsekvensanalys som tar sin utgångspunkt i människan i centrum. 
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Effektiv trafikförsörjning  
Välfärdsutvecklingen och transportutvecklingen går nästan hand i hand. En god infrastruktur är därför 
garanten för ett gott miljöarbete, för en god tillväxt och förutsättning för att klara omsorgen och 
välfärden i framtiden. En effektiv trafikförsörjning innehåller en god kombination mellan attraktiv 
kollektivtrafik och nyttotrafik. Planeringen för kollektivtrafikresandet måste ses i förhållande till 
konkurrerande resandealternativ. I Botkyrka ska kollektivtrafiken vara attraktiv för att locka fler att välja 
kollektivtrafiken framför bilen. Det finns ett behov av att snabbare kunna ta sig mellan kommunens 
olika delar samt förbättra kommunikationer för de som pendlar utanför kommunen.  
 

10. Miljö och förvaltarskap 
 

Vi har ett stort ansvar att bygga ett samhälle som ska hålla långsiktigt, såväl ekologiskt, ekonomiskt 
som socialt. Vi kristdemokrater vill aktualisera förvaltarskapstanken, som bland annat innehåller ansvar 
för att förbruka mindre av de ändliga resurserna och värna den sårbara miljön. Vi tar det globala 
klimathotet på största allvar och inser att de stora förändringarna börjar i lokala åtgärder. En hållbar 
ekologisk utveckling i Botkyrka erhålls inte bara genom lagstiftning, utan lika mycket genom en 
förändring av våra attityder. 
 

Kristdemokraterna vill: 
 

• att kommunen ska arbeta för en ökad andel närproducerade och ekologiska livsmedel i 
måltidsverksamheten inom förskola, skola och äldreomsorg.  

• att upphandling av närodlade livsmedel ska främjas genom mindre omfattande 
upphandlingar för att fler och mindre leverantörer ska kunna medverka.  

• att kommunen ska satsa på energieffektivisering i sina egna lokaler, till exempel 
förskolor, skolor och äldreboenden. 

• att byggandet av lågenergihus prioriteras och uppmuntras. För äldre fastigheter är det 
viktigt att energirådgivningen är effektiv. 

• att möjligheten till att installera solpaneler alltid ska utredas vid planering av nya 
kommunala fastigheter. 

• att miljön i och kring kommunens förskolor ska vara fri från gift och hormonstörande 
ämnen.  

• att kommunen ska verka för rökfri arbetstid samt att det ska vara förbjudet att röka vid 
entréer till alla kommunala byggnader. 

• att det tas fram planer för tillgång på vatten och avlopp i fritidsområden där det blir allt 
fler permanenta boenden och inte minst dagvattenproblemen i Tullinge. 

• att kommunen ska verka för en ökad elektrifiering och i samarbete med Södertörns 
kommuner möjliggöra för fler laddstationer.  

 
Ta klimatfrågan på allvar också på kommunal nivå 
Klimatfrågans största problemområde är transporterna. Mycket av utsläppsökningarna beror på utsläpp 
från flyg, lastbilar och personbilar. Vi vill att samhällsplaneringen ska inriktas på att skapa ett resurssnålt 
och miljövänligt samhälle med säkra gång- och cykelbanor och en utbyggd och effektiv kollektivtrafik.  
 
För att lösa miljöproblemen i Alby är det av synnerligen stor vikt att lösa trafiksituation för 
Hågelbyledens anslutning till E4/E20. Vi menar att Hågelbyleden behöver en ny sträckning med 
anslutning till E4/E20.  
 



                                                  

       

 Sidan 23 av 26 

Kvalitetssäkra livsmedel 
Vi vill att det ska vara enkelt att läsa varifrån maten kommer och vad den innehåller. Att äta bra och 
närproducerade livsmedel är något som vi vill att den offentliga sektorn ska ta ett särskilt ansvar för 
bland annat genom hållbar upphandling.   
 
Ett effektivt och förnybart energisystem 
Vi vill ta fram en lokal energistrategi med visioner och mål med tydlig koppling till åtgärder och 
budgetmedel. På så sätt kan kommunen planera och genomföra en effektiv och hållbar energi-
användning i de egna lokalerna såsom skolor, förskolor och äldreboenden. Sverige har unika möjligheter 
att producera el och värme/kyla parallellt. Vi vill att Botkyrka kommun inrättar och erbjuder 
energirådgivning för att minska energiförbrukningen, speciellt när det gäller äldre fastigheter som inte 
byggdes med tanken att vara energisnåla. När det gäller nyproduktion så ska byggande av lågenergihus 
uppmuntras och prioriteras för ett långsiktigt, hållbart och effektivt miljötänkande.    
 
Rent och friskt vatten, ren och giftfri mark  
Globalt sett är bra vatten en bristvara. Rent dricksvatten förutsätter bra råvatten, beredning och 
ledningsnät. Därför måste läckage från till exempel jordbruket minimeras och vi vill ha tydliga 
skyddsföreskrifter och skyddsområden för dricksvattentäkter och reservvattentäkter.  
 

När gammal industrimark som används för exploatering är det viktigt att marken saneras så att den 
uppfyller kriterierna för känslig markanvändning. Vi vill att kommunen ska ha en tydlig plan för och 
vetskap om var saneringsåtgärder ska sättas in.  
 
Samtliga delar i kommunen ska, där det är ekonomiskt eller av miljöskäl försvarbart, på sikt kunna 
erbjudas kommunalt, eller av kommunen kontrollerat, vatten och avlopp. 
 
Vi vill att kommunen ska tillse att den förorenade marken i Tullinge Riksten, med kringliggande berörda 
områden, ska saneras av Försvarsmakten som orsakat föroreningen, för att säkra markmiljön och minska 
de hälsofaror som miljögiftet medför genom spridning i mark och vattendrag. 
 
Kommunen ska samarbeta närmre med polis och övriga myndigheter för att förhindra att brottsliga 
avfallsbolag etablerar sig i kommunen. Dessvärre har kommuner inte lagen på sin sida när det gäller att 
kunna stoppa företag inom avfallsbranschen från att bedriva miljöskadlig verksamhet i kommunen. 
Detta gäller speciellt när verksamheten sker på privat mark. Efter problemen i Kagghamra och Kassmyra 
där kommunen förgäves försökt få bort verksamheten, vilket man inte fick lagligt stöd för, så sker nu 
lagändringar i miljöbalken för att ge kommunerna mer makt när det gäller tillsyn m.m. 
 
Naturvård för biologisk mångfald  
Kristdemokraterna har drivit frågan och lagt ett ordförandeuppdrag om att bevara den biologiska 
mångfalden genom att omföra vissa skötselintensiva ytor såsom klippta gräsmattor till mer s.k. 
skötselextensiva ytor som ängsmark som enbart kräver ett fåtal insatser per år och minska asfalterade 
ytor, vilket är något som både sparar tid, pengar och gynnar den biologiska mångfalden. För att uppnå 
en ökad biologisk mångfalt krävs en omställning från dagens användning av maskiner i samband med 
skötsel av våra grönområden till mer manuellt arbete. Det är förutsättningen för att växter och blommor 
ska överleva konkurrensen med sly och ogräs. Även fågelholkar och insektshotell kan sättas upp och 
möjligheten till bikupor i kommunen ska utredas.  
 
Förbättrade förutsättningar för avloppssystemen i kommunen med miljötratten 
Kristdemokraterna har drivit frågan och lagt ordförandeförslag om miljötratten som kan bidra till en 
bättre miljö och mindre VA-kostnader då man minskar risken för rostangripna rör och utsläpp av 
avloppsvatten i miljön samt översvämningar i fastigheter m.m. orsakade av stopp i avloppen. Stelnat fett 
som stoppar upp flödet i avloppsledningarna är vanligt förekommande. Botkyrka kommun kommer nu 
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att köpa in miljötratten för distribuering till våra kommuninvånare. Detta är en viktig fråga att satsa på, 
både i miljösynpunkt och när det gäller att minska kostnader långsiktigt för reparationer. 
 
Fler laddstolpar i kommunen  
Kristdemokraterna har drivit frågan och lagt ordförandeförslag om att installera fler p-platser med 
laddstolpar för el/hybridbilar utanför kommunhuset och dessa platser har ökat under mandatperioden. I 
övrigt ligger södertörnskommunerna i startgroparna för att dra igång en gemensam utredning om bland 
annat laddinfrastruktur i regionen vilket vi kristdemokrater i Botkyrka vill driva.  
 
Solpaneler  
Solenergi är en av våra renaste energikällor. För att värna utbyggnaden av solel vill Kristdemokraterna ha 
enkla regler för att sälja egenproducerad el till elnätet samt att framställning av el för eget bruk ska vara 
helt skattebefriat. Kristdemokraterna vill att möjligheten till att installera solpaneler alltid ska utredas vid 
planering av nya kommunala fastigheter. 
 

11. En hållbar ekonomisk politik 
 
Ett gott samhälle kan inte förverkligas utan en väl fungerande samhällsekonomi med politisk och 
personlig frihet i balans. Dessutom krävs en långsiktighet vilket förutsätter ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv. Pandemins effekter på ekonomin skapar behov av återhämtning och god 
förvaltning av våra gemensamma tillgångar med fokus på kommunens kärnområden. Vi ska förvalta 
långsiktigt och hållbart med stort ansvar för kommande generationer. 
 
Kristdemokraterna vill: 

 

• att Botkyrkaborna ska få s.k. tjänstegarantier för den service kommunen ska ge. Det 
innebär t.ex. att kommunala ärenden bara får ta en viss tid.  

• att revisorerna som kontrollerar hur kommunens pengar förvaltas ska ha en stark och 
självständig ställning och tillräckligt med resurser för att utföra sitt arbete. 

• att kommunen ständigt prövar alla verksamheter så att de ger mesta möjliga service 
till lägsta möjliga kostnad. Också privata alternativ måste prövas när det är möjligt. 

• att de kommunala bolagen ska ha klara riktlinjer för sitt arbete. Det innebär att ägarna 
ska klargöra vikten av medborganyttan i de bolag som betjänar Botkyrkaborna. 

• att budgeten i Botkyrka ska vara balanserad vilket på sikt skapar förutsättningar för 
skattesänkningar, som i sin tur gör kommunen än mer attraktiv att bo i. 

• att kommunen fortsätter att utveckla digitalisering av tjänster för att effektivisera och 
underlätta vardagen för Botkyrkaborna.  

 
Etik – grunden för god hushållning  
De etiska frågorna måste ständigt uppmärksammas för att förebygga oegentligheter och för att skapa 
förtroende hos medborgarna för politiker och tjänstemän. Det är kommunledningens ansvar att påbörja 
och föra en bred etikdiskussion och att dra slutsatser av diskussionen.  
 
Ökad kvalitet genom tjänstegarantier för kommunala tjänster  
Stor uppmärksamhet måste ägnas åt kvalitetsfrågorna. Uppföljning och utvärdering är viktiga frågor för 
den kommunala ledningen. Konkreta garantier ska så långt det är möjligt utfärdas för kommunala 
tjänster i Botkyrka. Det ska finnas tydliga rutiner för hantering av klagomål och kompensation när 
ärenden hanterats felaktigt eller tagit orimligt lång tid.  
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Utmaningsrätt ökar möjligheten att bedriva verksamheten effektivt 
Vi kristdemokrater anser att kommunen ska införa kommunal utmaningsrätt där all kommunal 
verksamhet får utmanas med undantag av strategiska ledningsfunktioner samt myndighetsutövning där 
det som enligt lag eller förordning inte kan läggas ut på entreprenad utan måste utföras av kommunens 
egna medarbetare.  

 
Utmaningsrätten innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana 
kommunen genom att lämna in en begäran om detta. Den nämnd eller styrelse som är ansvarig för 
verksamheten som utmanas, är skyldig att pröva utmaningen. 
 
Internkontroll och självständig revision  
De kommunala nämnderna ska ta sitt ansvar för att den interna kontrollen är god. Kommunfullmäktige 
bör fastställa ett reglemente för internkontroll varefter nämnderna årligen fastställer 
internkontrollprogram. Kommunstyrelsen svarar för att internkontrollen efterlevs.  
Den kommunala revisionen ska ha en självständig ställning och tilldelas resurser för en effektiv revision. 
Kristdemokraterna anser att revisionens ordförande ska komma från den politiska oppositionen.  
 
Våga ompröva för största möjliga nytta  
All kommunal verksamhet måste ständigt prövas för att nå mesta möjliga service till lägsta möjliga 
kostnad. Omprövningen blir i längden en garanti för att Botkyrka kommun ska kunna erbjuda en social 
grundtrygghet, en förskola och skola med kvalitet och en omsorg om äldre och funktionshindrade som 
är värdig.  
 
Genom att hushålla med de kommunala resurserna kan det skapas handlingsutrymme att göra satsningar 
på angelägna och eftersatta områden. Det måste också i den kommunala budgeten finnas ett överskott 
för angelägna investeringar. Ett positivt ekonomiskt resultat är alltså en förutsättning för en god 
utveckling.  
 

Kommunala bolag – en del av den kommunala verksamheten  
En betydande del av kommunens ekonomi finns i de kommunala bolagen. Ett stort ansvar ligger på 
partierna att på medborgarnas vägnar utöva uppsikt över bolagens verksamhet via de förtroendevalda 
styrelseledamöterna. Kommunfullmäktige måste vara en ansvarsfull ägare med ett väl genomarbetat och 
formaliserat regelverk för hur de kommunala bolagen ingår i kommunens verksamheter i sin helhet med 
fokus på medborgarnytta.  
 

Ägardirektiv bör komplettera bolagsordningen och ska regelbundet omprövas av kommunfullmäktige. 
En bolagspolicy bör finnas som anger hur kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet över bolagen utövas 
och hur informationsflödet mellan kommunens olika verksamheter och bolagen ska ske, samt hur 
gemensamma resurser som personal-, löne- och ekonomifunktioner ska samordnas. ”God sed för 
styrning av kommun- och landstingsägda bolag" framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting ska 
tillämpas i Botkyrkas kommunala bolag.  
 

Inga onödiga risker med borgen och lån – en budget i balans 
De långsiktiga konsekvenserna av stora investeringar ska noga beaktas och kalkyleras innan beslut fattas. 
Kommunens skuldsättning måste hållas under noggrann uppsikt och det är viktigt att Botkyrka kommun 
har en god soliditet.  
 

Stor försiktighet ska eftersträvas med kommunal borgen. Vid beslut ska det finnas ett underlag som 
grundligt belyser risksituationen och ställer den i relation till kommunens eget kapital. Kommunal 
borgen eller utlåning får inte beviljas så att spelreglerna för den lokala näringssituationen sätts ur spel.  
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Digitaliseringens möjligheter för ökad service och kostnadseffektivitet 
Den svenska välfärden står inför en enorm utmaning de kommande åren. De senaste åren har vi att sett 
digitaliseringen som ett stort stöd i att kunna hantera och öka servicegraden inom kommunens olika 
verksamheter. Det är viktigt att urskilja vilka möjligheter, men också hinder som finns inom 
digitaliseringsprocessen för att kunna erbjuda medborgare bättre service och en högre grad av 
kostnadseffektivitet. 
 
 
 

 
 
 

  
 

 


