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Södertälje kan bättre!
Världarna möts i Södertälje. På få ställen i Sverige är detta mer sant än här. Södertälje är
en historisk handelsplats, en plats för modern industri, kultur och idrott. Stad möter land
och utmaningar möter framgångssagor – platsen är låset till Mälaren. Vi är stolta över vår
kommun, men ändå – vi i Moderaterna tror att Södertälje kan mer. Vi ser en stor
potential även om vi har reella utmaningar att möta, och som vi vill lösa tillsammans.
Lösningarna handlar om att utgå från den kraft som finns hos människorna som bor här,
att lyssna in och samtidigt visa ett pragmatiskt ledarskap. Vi måste vara modiga, testa
och ibland göra om och försöka på nytt. Vi får aldrig bli nöjda eller ta saker för givna. Ett
moderat anslag handlar om att analysera problem, vara transparenta och söka
konstruktiva lösningar. Med den inställningen möter vi väljarna 2022. En moderat politik
höjer blicken, definierar målen och hittar lösningar för våra uppdragsgivare – Södertäljes
medborgare.
Fyra utmaningar som vi vill möta finns inom områdena:
Företagande och försörjning
Utbildning
Trygghet och säkerhet
Hållbarhet och klimat
Dessa fyra områden är på olika sätt kopplade till nationell politik. Men på samma gång är
utmaningarna och effekterna lokala. Att arbeta med lösningarna lokalt innebär att se sitt
ansvar som kommun. Vi kan inte lösa allt på egen hand, men vi kan förbättra. Och vi har
möjlighet att vända det som idag hamnat på ett sluttande plan. Det är moderat politik!
I detta dokument – Vårt kommunala handlingsprogram – vill vi ge dig en bred bild av vår
lokala politik inom olika områden och berätta om hur Moderaterna står i frågor som
berör dig och din vardag. Programmet är ingen slutpunkt, snarare en utgångspunkt. Vår
politik finslipas hela vägen fram till valet och även efter det.
Vi hoppas att du vill följa oss. Och har du egna tankar och idéer – berätta gärna!

Alexander Rosenberg
Gruppledare och kandidat till kommunstyrelsens ordförande
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Välmående näringsliv och arbetsmarknad
Vi i Moderaterna tror på tanken att Södertälje är platsen i Sverige där klassresor sker. Där
möjligheter ges och ansvar krävs. Där ungdomar drömmer om att studera vidare, att driva
företag och upptäcka världen. Där företag växer och nya startas. Där den som går på bidrag
kämpar lika hårt för att nå arbete, som den som redan har det. Var du kommer ifrån ska aldrig
vara viktigare än vart du är på väg.
Södertälje har alla förutsättningar för ett blomstrande företagsklimat och en bättre
arbetsmarknad. Med vår närhet till Stockholm, våra stora internationella företag och den
fantastiska företagsanda som lever här borde alla Södertäljebor som kan jobba ha ett arbete.
I Södertälje finns också ca 7 500 företag, en entreprenörsanda som vi måste omfamna. Det är
möjligt att minska regelkrångligheter, skapa ett positivt företagsklimat och aktivt bedriva lokal
arbetsmarknadspolitik som kompletterar Arbetsförmedlingens insatser. Det är denna resa vill
vi göra kommande under kommande mandatperiod.

Vi lovar att halvera
arbetslösheten i Södertälje
under nästa mandatperiod
Av Sveriges 290 kommuner ligger Södertälje på plats 219 i Svenskt näringslivs företagsranking
och endast 26,1 procent tycker att företagsklimatet är bra. Undersökningen är begränsad men
samtidigt en av Sveriges tyngsta. Vad som står klart är att Södertälje har legat fast på en låg
placering över tid. När ett dåligt företagsklimat har blivit en negativ trend finns risken att det blir
en ond spiral för kommunen. Och för att råda bot på detta vill vi i Moderaterna – på allvar – ta tag
i orsakerna till problemet.
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Ny nämnd för tydligare politiskt ansvar
Vi tror att Södertälje kan bättre. Men en stor problematik är att det saknas politiskt
ansvarsutkrävande. Idag arbetar kommunen med en näringslivsstrategi som är kopplad till en
styrgrupp. Den del av förvaltningen som arbetar med företagarfrågor är en enhet på
kommunstyrelsen och kallas för Näringslivskontoret. Enheten verkar som en stödfunktion och ska
bland annat samverka med Samhällsbyggnadskontoret. Som exempel var de en stödfunktion i de
aktuella projekten Södertälje gästhamn och Farstanäs camping. Ingen av dessa projekt kan
beskrivas som en framgångssaga.
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Då näringslivsfrågor är nära förknippade med arbetsmarknadsfrågor vill vi i Moderaterna tillsätta en
ny nämnd att leda kommunen: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Nämnden ska arbeta med
att tillföra direkta medel. Vi skapar en koppling till ett ansvarsutkrävande som tydligare visar att
dessa frågor handlar om politiskt ansvar. Samtidigt kommer den näringslivstrategi och styrgrupp
som finns idag att genomlysas och kraven på samtliga politiska partier öka. Frågor om
arbetsmarknad som har legat på socialnämnden flyttas hit och nämnden kan även få en roll som
tydligare kopplar till Telgebolagen.
Socialdemokraterna lade ner arbetslivsnämnden samtidigt som kommunen hade länets högsta
arbetslöshet. Sedan dess har vi haft en än mer negativ trend. Därför startar vi upp den igen. Vi inför
arbetslinjen i vår kommun och ger fler Södertäljebor arbete.

Kommunal företagsservice – attitydfråga där politiker påverkar
Många företag som är nystartade eller funderar på att etablera sig står ofta med en rad olika frågor.
Genom att anställa personer i kommunen som enbart arbetar med företagsetableringar och att
besvara frågor gör vi det enklare för företag att etablera sig i Södertälje. Vi vill göra detta arbete i
form av så kallade företagslotsar. Tanken är att varje företag som har kontakt med kommunen ska få
en dedikerad person att vända sig till och mötas av god service istället för byråkratiskt krångel och
otydlighet.
Den senaste mandatperioden har inneburit en ofantlig mängd företagsbesök som bokats via den
styrgrupp som Centerpartiet har ordförandeposten för. Totalt har ett femtiotal besök genomförts. Vi
har inhämtat uppgifter från Näringslivskontoret, men antalet politiska beslut som följt för att förbättra
företagsklimatet är betydligt färre. Vi kan konstatera att det är i nämnderna och bland tjänstemän,
som praktiska beslut tas – inte i styrgruppen.

Elsparkcyklar – ett färskt exempel
Ett exempel är det nyligen tagna beslutet i tekniska nämnden om att ”för närvarande neka etablering
av delade tjänster för elsparkcyklar i Södertälje kommun”. Samtidigt gav den nämnden
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ”utreda behovet av en grundläggande reglering i syfte att
hindra aktörer utan tillstånd att etablera sig. Vi väljer att exemplifiera här, för det är viktigt. Ordet för
närvarande lyftes in under mötet efter diskussioner med oss oppositionen. Vi föreslog själva en aktiv
etablering i samråd med aktuella bolag där ett regelverk hade skapats i dialog. Hade dagens styre
varit positiva till företagande hade de skrivit ”välkomna aktörer med tillstånd att etablera sig”.
Problemet sitter i väggarna och därför krävs en större strukturförändring.
Vår tro är att elcyklar är en del av ett nytt trafikslag som kompletterar övriga. Vår utgångspunkt är att
företag ska välkomnas att etablera sig här. Vår övertygelse är därför att om Södertäljeborna vill
använda elsparkcyklar ska det vara en marknadsfråga – inte upp till politikerna. Attityd till
företagande påverkar i slutändan våra medborgare. Detta förhållningssätt gäller inte bara
elsparkcyklar utan alla företagsfrågor, och vi i Moderaterna kommer ta striden för våra företagare.
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Betygsätt politiskenas attityder till företagande. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt.
Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.

Arbetsmarknadsfrågor - ett kommunalt uppdrag
För oss i Moderaterna är det viktigt att alla ska få chans att arbeta och bidra till ett bättre
Södertälje. Därför är det ett problem med att arbetslösheten fortsätter ligga på samma höga
nivåer. Även om staten har det formella ansvaret för att motverka arbetslöshet är det ytterst
kommunerna som får bära kostnaderna för dess konsekvenser. Därför ligger det i kommunens
intresse att göra vad som är möjligt för att sänka arbetslösheten. Arbetsmarknadsfrågor kommer
med Moderaternas styre att sorteras under den nystartade Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden.
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Att lösa arbetslösheten handlar både om välfärdens finansiering som barnens framtid. Eftersom
föräldrarna är barnens främsta förebilder är det genom dem som de lär sig vad de kan förvänta
sig av vuxenlivet. Även forskningen är tydlig med detta. Barn som ser båda sina föräldrar gå till
ett arbete klarar sig väsentligt bättre i skolan och arbetslivet. Vi behöver därför skapa goda
förebilder för våra unga.
För att bekämpa arbetslösheten krävs det att kommunen tar till alla insatser som är möjliga för
att hjälpa människor till arbete. Detta är också en av våra två grundpelare i begreppet
Södertäljelinjen – där ett sunt näringsliv och företagande är det andra viktiga benet. Med
Södertäljelinjen kan vi hjälpa människor att inte fastna i ett skadligt bidragsberoende utan istället
hitta en funktion och glädje i arbetslivet, vilket i sin tur innebär att mindre av kommunens
resurser går till försörjningsstöd.

Moderaterna vill:
Skapa ett riktigt Näringslivskontor som arbetar mot en egen nämnd med egen budget. En
nämnd där det kan synliggöras och tas politiskt ansvar. Idag hanteras frågorna inom en
enhet på kommunstyrelsens kontor, en stödfunktion som inte ger frågorna rätt tyngd och
fokus.
Förändra kommunens attityd till företagare och företagande. Vi vill genomföra flera reformer,
bland annat utbildning av tjänstepersoner i service och bemötande, angivna tidsfrister som
ger ekonomisk kompensation när dessa bryts samt införa företagslotsar som guidar och
samordnar.
Göra arbetsmarknadsfrågor till ett uppdrag i nya Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.
Södertälje har Sveriges sjunde högsta arbetslöshet på 12,7 procent (2021). Utanförskap
riskerar att gå i arv och de som inte ser sina föräldrar gå till ett jobb drabbas dubbelt. Våra
reformpaket kallar vi för Södertäljelinjen vilket innebär: Alla som tar emot bidrag och har
arbetsförmåga ska delta. Säkra förskola för ensamstående föräldrar så att de får möjlighet att
studera. Inför platsgaranti kopplat till vuxenutbildningen. Matchningsbonus för de
utbildningsanordnare som får studenter i jobb.
Genomföra en översyn av viten och taxor. Det ska aldrig vara ekonomiskt fördelaktigt att
betala ett vite istället för att följa bygglov och lagar. Taxor ska vara på en relevant nivå utifrån
vad de syftar till. De behöver inte nödvändigtvis vara omsättningsbaserade och bli en slags
skatt. Genom att pressa bort fuskarna skapar vi förutsättningar för hederliga företag.
Införa en ”one stop-shop” för nyanlända. Idag finns ett mottagningscenter i Södertälje där
kommunen valt att inte vara med. Vi vill att kommunen ska engagera sig från första dagen,
skapa ett snabbspår för integration genom en plats där Arbetsförmedlingen, Skatteverket,
Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och kommunen samarbetar. Alla
som kommer till Södertälje ska från dag ett vara i kontakt med arbetsmarknaden eller studier.
Flytta ansvar för arbetsmarknadsåtgärder från Socialkontoret till Näringslivskontoret. Idag
ligger ansvaret under Socialnämnden, och vi vill flytta verksamheten till en nybildad
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd. Kommunen ska ta ett lokalt utökat ansvar för
arbetslinjen.
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Kunskapsfokus i skolan – chansen till ett gott liv
Skolan är början till klassresan för barn i särskilt utsatta områden. En misslyckad skolgång
ökar risken för kriminalitet, arbetslöshet och utanförskap – en lyckad skolgång kan betyda allt
och lite till.
Moderat skolpolitik vill att alla barn ska ha samma chans till ett gott liv och skolan har en
avgörande roll. Södertälje ska vara en kommun som ser alla elever, även de som går i
friskolor. Vi är huvudman för den kommunala skolan men vill följa resultaten för samtliga.
Kommunens ansvar är hela Södertälje och alla elever är viktiga. För oss är skolan så
fundamental att vi sätter riktigt höga mål. Vår vision är att Södertälje ska ha skolor som lockar
till inflyttning eller pendling av lärare och elever. En stad av Södertäljes kaliber – med 100 000
invånare – kan och ska ha den målbilden.

Vi lovar att återinföra
tvålärarsystemet i
Södertäljes grundskolor
Södertälje – en kunskapskommun
Kommunens ansvar börjar redan i förskolan och sträcker sig hela vägen fram samt mot den
gemensamma satsning som vi har med Scania, Astra Zeneca och KTH kring Södertälje Science
Park (SSCP). Satsningen som vi gör tillsammans med våra stora industriföretag knyter an till
regional kompetensförsörjning. Men kunskap börjar med den enskilda människan, och vi har
höga förväntningar på alla människor. Det handlar om förkovran, nyfikenhet, lusten att lära och
möjligheten att kunna göra det. Där börjar kunskapskommunen.
Vår utgångspunkt är att barn är olika och behöver olika form av stöd. Studiesvaga kan behöva
stöd inom ett skolämne och studiestarka kan behöva extra utmaningar – och det kan röra sig om
samma elev. Vi önskar en utredning och förslag om pilotprojekt. Målet är att det ska finnas ett
kommungemensamt arbetssätt som får växa fram över tid utifrån de erfarenheter som görs
efterhand inom förvaltningen.

God svenska är en nyckel till lärande
Grunden för lärande är språk. Att alla kan tala och förstå det svenska språket är vår prioritet. I
praktiken innebär det att barn som behöver extra hjälp snabbt ska få det. Att ta reda på barns
språkkunskaper blir viktigt för att tidigt kunna erbjuda stöd.

Alla Södertäljes elever en del av kommunen
För Moderaterna är skolan fundamental och kommunens ansvar slutar inte med
huvudmannaskapet. Detta är också en stor skiljelinje jämfört med många andra partier.
Kommunen ska se varje elev som en tillgång och som en del av Södertälje – även de som väljer
att gå i friskolor. Debatten om kommunal skola eller friskola har delvis fel inriktning. Fokus måste
handla om lärande och kunskap.
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De problem som har diskuterats kring friskolor är viktiga och något vi vill komma till rätta med.
På nationell nivå innebär våra förslag att det inte ska vara möjligt att lista sina barn på populära
skolor tidigare än tre år före skolstart. Och skolor som drivs som aktiebolag måste leva upp till
högt ställda kvalitetskriterier för att få göra vinstutdelning. Vi förespråkar även att nationella prov
ska rättas centralt för att undvika glädjebetyg.
Vår inställning är att förbättra istället för att avveckla och att båda skolformerna behövs.
Kommunla skolor och friskolor kompletterar och inspirerar varandra. Utan kombinationen faller
resonemanget om en attraktiv kommun som ska attrahera boende, studerande och företag.
Perspektivet borde istället vara att lyfta goda exempel bland skolor, lärare och elever. Att få välja
skola är därför en möjlighet.

Två skolformer som båda behövs
Läsåret 2020/21 fanns det bland avgångselever (nationella program) 331 gymnasieelever som
gick i skolor ägda av enskilda huvudmän, d.v.s. friskolor. Samtidigt gick 206 elever i kommunal
skola. Betygspoängen för de båda skolformerna ligger i nivå vad gäller yrkesprogram.
Betygsnivån ligger dock högre för friskolor när det handlar om högskoleförberedande program.
Vårt mål är att de kommunala gymnasieskolorna ska komma ikapp friskolornas nivå inom de
högskoleförberedande programmen.
Yrkesprogram,
antal elever

Yrkesprogram,
genomsnittlig
betygspoäng (GBP)

Gymnasieskolan
2020/21 (Källa:
siris.skolverket.se)

Högskoleförberedande
program, antal
elever

Högskoleförberedande,
genomsnittlig
betygspoäng (GBP)

Kommunal skola

161

12,9

45

13,4

Friskolor

187

16,1

144

13,0

Kommunala förslag kopplade till friskolor
Kommunen ska årligen presentera skolresultat för Södertäljes samtliga elever. Alla som bor i
Södertälje är en del av kunskapskommunen och ska inkluderas. Idag uttalar sig inte
kommunen om den samlade kunskapsnivån i Södertälje. Detta är negativt och här saknar
kommunen viktig kunskap.
Kommunen ska ta initiativ till att två årliga gemensamma friluftsdagar samordnas mellan
friskolor och kommunala skolor, arrangemang som inte främst handlar om jämförelser utan
om utbyte.
Dessa steg kan ses som små, men vi tror att det är viktiga för att minska en ohälsosam
polarisering där vi ofta glömmer eleverna. Räddningscupen har tidigare varit en arena, vi behöver
mer av detta.
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Framgångsrik kommunal skola med lärande i fokus
Södertäljes skolor ska vara en trygg plats för både elever och personal. Vi vill ha nolltolerans
mot mobbning och annat dåligt beteende, såväl mot lärare som mot andra elever.
Moderaterna står bakom två-/ flerlärarsystemet. Två lärare har bättre förutsättningar att
kunna möta varje enskild elev när personen befinner sig i sin kunskapsutveckling.
Vi vill att lärarna ska få vara lärare, lägga tid på att utbilda elever och inte ägna tiden åt
administration.
Självklart ska lärarlönerna i Södertälje kommun vara konkurrenskraftiga.

Moderaterna vill:
Ha höga förväntningar på alla elever, såväl studiesvaga som studiestarka. Studiesvaga ska få
särskilt stöd och studiestarka ska få extra utmaningar. På sikt är målet att 100 procent ska
klara gymnasiet. Södertälje ska vara en så bra skolkommun att den attraherar elever och
lärare från andra kommuner.
Göra samtliga elevers skolresultat till kommunens angelägenhet – vi ska följa upp friskolorna.
Vårt huvuduppdrag är att utveckla den kommunala skolan, men vi ska följa kunskapsnivån i
hela Södertälje. Kommunen ska även bjuda in till gemensamma studiedagar för kommunala
skolor och friskolor. Vi ser vikten av olika skolformer, de kompletterar och inspirerar
varandra.
Fördjupa den statistiska genomlysningen som görs av våra skolor. Mer transparens är av
godo.
Öka tryggheten bland elever och lärare. Med fler kuratorer och skolsköterskor kan vi
motverka den psykiska ohälsan. Vi vill även införa en central stödfunktion som hjälper skolor
att bemöta mobbning.
Det svenska språket ska vara nyckeln till lärande. Att alla kan tala och förstå det svenska
språket är vår prioritet. I praktiken innebär det att barn som behöver extra hjälp snabbt ska få
det.
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Tryggt och säkert
Vi vill att Södertälje ska vara en kommun där man slipper läsa om skjutningar, bilbränder och
kriminella som lever på vår gemensamma välfärd. Där unga flickor vågar gå hem på kvällarna.
Där man som förälder inte behöver oroa sig för om barnet kommer hem med sin vinterjacka
eller ej efter skoldagen. Att medborgarnas vardag och kommun ska vara trygg och säker
borde vara en självklarhet – men tyvärr är det inte så.
Vi i Moderaterna tror på att hålla två tankar i huvudet samtidigt – att sätta grovt kriminella på
långa fängelsestraff – samtidigt som vi skapar en skola där alla barn får möjlighet att lyckas.
Vi menar att en väl fungerande skola är den bästa biljetten för att unga ska undvika
kriminalitet, men utmaningarna måste mötas på flera sätt.
Alla partier lyfter initiativet Rent & upplyst men vi vill gå längre än så. Om Moderaterna får
styra efter valet kommer vi att anställa trettio nya kommunala ordningsvakter för att stötta
upp vår polis i våra kommun- och stadsdelscentrum. Om våra förslag får genomslag i
nationell politik blir det ännu bättre. Till exempel förespråkar vi nya polisiära möjligheter som
visitationszoner och omvänd bevisbörda. Nationell politik påverkar den lokala och
tillsammans gör de båda skillnad.

Vi lovar att göra Södertälje
till en av länets 10
tryggaste kommuner
Kommunens ansvar för säkerhetsfrågor har ökat
Södertälje har länge samarbetat myndighetsöverskridande och heft ett tätt samarbete med
polisen. Det arbete vi gör för att motverka välfärdsbrott är blocköverskridande och långsiktigt.
Kommunen har även de sista åren slipat och höjt sitt kunnande inom säkerhetsarbete genom
den krisorganisation som vi har haft utifrån pandemiläget. Nu har vi anledning att återigen
samverka inom kommunens förvaltningar. Denna gång utifrån händelser i kölvattnet av
Rysslands invasion av Ukraina.
Med en orolig omvärld blir kommunens trygghetsarbete ännu viktigare. Det är en förändrad
säkerhetsbild vi ser och säkerhets- och trygghetsarbetet för en kommun har under de senaste
åren blivit viktigare ur ett kommunalt perspektiv. Vad gör vi för våra medborgare i kristider, för att
skapa trygghet i ett extremt läge? Och vad gör vi för att skapa trygghet i vår vardag? Situationen
i Södertälje kräver trygghetsskapande insatser i vardagen.

Trygga stråk och platser gör skillnad
Södertälje är en kommun som måste höja sin profil och sin insats för att skapa mera trygghet för
medborgarna och då syftar vi bland annat på trygghetsskapande insatser som belysning. Vi vill
förbättra belysningen på allmänna platser och sätta upp trygghetskameror på fler platser. Dessa
har fördelen att bidra med såväl en förebyggande effekt som att förenkla vid en polisutredning.
Kameror innebär alltid en avvägning – olika värden ställs mot varandra – men vi ser att de
behövs och förespråkar dem.
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De platser som idag upplevs som allra mest otrygga ska utvecklas utifrån metoden om "trygga
stråk" för att flera ska kunna röra sig ute dygnets alla timmar. Vi i Moderaterna förespråkar
patrullerande ordningsvakter i utsatta bostadsområden. Trygghetsvandringar är en annan väg, till
exempel i samarbete med Södertälje City och med de många föreningar som Södertälje är känt
för.
Kommunen måste kontinuerligt se till att befintlig belysning fungerar och vid behov komplettera
den. Buskage bör tunnas ur vid gång- och cykelvägar och på platser där människor vistas för att
minska möjligheterna att begå brott. Vid projektering av nybyggnad ska trygghetsperspektivet
alltid beaktas. Vi ser också kommunens fritidsgårdar, förskolor och sociala institutioner som
oerhört viktiga i arbetet och måste förmedla en värdegrund för trygghet.

Ökad polisiär närvaro i kommunen
I I Södertälje är målet att inte ha några utanförskapsområden. Men då krävs det att kommunen
gör vad som är möjligt för att mota bort all form av brottslighet som spär på otryggheten. Trots
att ansvaret för denna fråga ligger hos staten genom lagstiftning, polisen och domstolarna har
kommunen ändå möjlighet att göra insatser som leder i rätt riktning. Moderaterna i Södertälje vill
att lokalpolisområdet ska avsätta fler poliser som arbetar ”nära” medborgaren. I nuläget har
polisen svårt att leva upp till detta. Vi anser därför att vidareutbildade ordningsvakter ska verka
för att skapa trygghet på särskilt angelägna platser och tider. Detta har gjorts med stor framgång
i flera andra kommuner.
Samarbetar vi, lyckas vi. Men kommunen har också ett särskilt ansvar. Genom att kombinera
trygghetskameror, ordningsvakter och att skapa flera trygga stråk kan vi utnyttja våra
kommunala medel för att Södertäljeborna ska uppleva en trygg utemiljö. Men många gånger är
brott också osynliga och sker till exempel i hemmet. Hedersrelaterat våld är ett typiskt brott som
vi är medvetna om men som är svårt att komma åt. Moderaternas tidigare förslag om
kartläggning finns det beslut om, men genomfördes aldrig – det är inget annat än en skam mot
de som varje dag lever i en hederskontext. Vi kommer inte tillåta hedersrelaterat våld och förtryck
i kommunen.

Moderaterna vill:
Arbeta med trygga stråk. Det betyder att vi tillför en trygghetspeng för infrastruktur. Vi
dubblerar belysningen och inför fler papperskorgar vid gång- och cykelvägar. Satsningarna
riktas mot de stråk som är mest trafikerade.
Anlita kommunala ordningsvakter. Dessa ska röra sig i utsatta områden på angelägna tider
och även om de inte kan ersätta polisen kan de markera närvaro och även minska brott som
till exempel bilbränder och narkotikaförsäljning. Vi tillsätter medel för att anställa 30
kommunala ordningsvakter.
Installera trygghetskameror. Kameror innebär alltid en avvägning – olika värden ställs mot
varandra – och det kan upplevas som integritetskränkande. Men vi har valt, kameror behövs.
Införa ett lokalt avhopparprogram för gängkriminella. Södertälje ska göra som andra
kommuner. Att också samarbeta med andra för att förflytta individer ser vi som positivt.
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Fokusera på förebyggande insatser. Den viktigaste åtgärden för att stoppa nyrekryteringen
bland våra unga till kriminella kretsar är att få deras föräldrar i arbete och deras skolgång att
lyckas.
Fortsätta och förstärka arbetet med välfärdsbrottslighet. Vi vill fyrdubbla bemanning inom
kommunen med de som arbetar med att stoppa felaktiga utbetalningar och fusk och
bedrägerier mot vår gemensamma välfärd. Kriminella ska aldrig få möjlighet att tillskansa sig
på skattebetalarna.
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Hållbar och klimatsmart kommun
Södertälje har möjlighet att bli ledande och den mest intressanta hållbara kommunen i
Sverige. Vi har stora naturvärden och ett grundat kunnande. Science Park, som drivs
tillsammans med våra stora industriföretag och KTH, har också fokus på hållbarhet.
Södertälje kommun har länge legat först inom många områden, men den politiska majoriteten
verkar ha tröttnat. Tyvärr tappar vi varje år på rankingen över Sveriges bästa miljö- och
klimatkommuner.
Vi i Moderaterna vill återta tronen inom hållbarhet. Vi tror på innovation, ny teknik och att
skapa möjligheter att göra rätt. Vi tror också att det skapar en kommun som människor vill bo
i, en kommun som människor flyttar till – inte från. Det finns en äkta kraft i målbilden. Vi är inte
framme men vi har idéerna för att ta oss dit. Vi ser oss som gröna högern – Sveriges nya
miljöparti – och frågorna är viktiga för oss.

Vi lovar att stoppa
Socialdemokraternas
bygghets
En fråga som kommit att få allt större utrymme i vår samtid är människans relation till miljön. Den
frågan har påverkat både den dagsaktuella politiken och för kommande generationers politik.
Det är därför avgörande hur vi idag väljer att hantera frågan för att utfallet även ska bli gynnsamt
i framtiden. Det är inte bara av välvillighet mot djur och växter utan även för att det är en viktig
ekonomisk resursfråga.

Hållbar exploatering
För att utveckla Södertälje i rätt riktning är en av de centrala delarna i Moderaternas
reformagenda en miljö- och klimatpolitik som faktiskt gör skillnad – inte bara trendig
plakatpolitik. För att en ansvarsfull grön höger ska få effekt måste den utgå från hur resurser
används i nuläget och på vilket sätt de bättre hade kunnat användas. Den kraftiga
utbyggnadstakt som uppstått i och med bygghetsen har stor påverkan på miljön och är därför
ett område där politikerna behöver tänka om. Därför vill vi ta större hänsyn till effekterna på miljö
när kommunal mark exploateras och se till hur de tillgängliga resurserna används på bästa sett
utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det finns inget egenvärde i att bygga ut en kommun på ett sätt
som kraftigt fördärvar miljön.
Moderaternas gröna högerpolitik tar avstamp i att både klimatet och tillväxten ska gå vinnande
ur utvecklingen av Södertälje. Genom att ställa högre krav på energianvändning och
koldioxidhalt blir det möjligt att faktiskt bygga nytt och ta ansvar för kommande generationer. Ett
av de mest framgångsrika exemplen är Växjö kommuns arbete under flera decennier med att öka
användandet av trävaror i byggkonstruktionen för att minska ändliga resurser som grus och
betong. Detta har inte bara lett till fler hus som bidrar till en bättre miljö utan har även haft
positiva effekter för svensk skogsindustri. Om Södertälje hade nått samma nivå av innovation
och miljötänk hade vi sparat in utsläpp motsvarande halva Södertäljes biltrafik under
motsvarande tid.
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Vi satsade i vårt mål- och budgetförslag för restaurering av våra sjöar och vattendrag,
återskapande av fiskvandringsvägar och att införa gamla såväl som nya ekosystemtjänster. Att
återställa utdikade våtmarker är till exempel en viktig del i klimatåterställningen för att minska
utsläppen av växthusgaser. Och tuffa energikrav och livscykelanalyser på utsläpp ska alltid vara
prioriterade vid byggnation och samhällsplanering. Detta är tankar vi för med oss in i valrörelsen.
Styr vi kommunen kommer vi prioritera hållbara alternativ, där teknik och innovation leder oss in i
framtiden. En kommun för hoppfulla.

Miljöarbete som gör skillnad lokalt och globalt
Kommunens miljöarbete ska bygga på det nationella och det regionala miljömålsarbetet och
syfta till att göra skillnad lokalt. Södertälje kommuns miljö- och klimatpolitik ska vara tydlig och
resursorienterad. Energieffektivisering, klimatsmarta upphandlingar samt en utveckling av mer
hållbara transporter hör till några av de områden som ytterligare kan utvecklas.
Södertälje kommun ska vara ett föredöme i att vara miljövänlig. Vår princip är att de som tar sitt
miljöansvar ska gynnas och de som missköter det ska få konsekvenser. Arbetet med att utveckla
Södertälje som en vänlig stad för utsläppsfria tvåhjuliga fordon som till exempel cyklar och
mopeder ska fortgå med fokus på att knyta ihop cykelstråken och etablera säkra
parkeringslösningar för dessa, särskilt de stråk som sträcker sig till och från våra skolor.
Kollektivtrafiken är en viktig medborgarservice såväl socialt som miljömässigt.
Kommunens fastigheter ska så långt som möjligt värmas upp med miljövänlig teknik och
lönsamma energisparåtgärder ska genomföras. Solenergi bör i större utsträckning användas för
både nybyggnation och för redan befintlig bebyggelse. Kommunen ska eftersträva att trä
används som byggmaterial i större omfattning än idag. Vi vill också se kvalitativ och hållbart
producerad mat i de kommunala verksamheterna och därför bör närproducerad mat prioriteras i
största möjliga mån. Principbeslut bör också fattas att enbart efterfråga ansvarsfullt och hållbart
producerade produkter vid all upphandling. Alla måltider som upphandlas och serveras i våra
offentliga kök ska möta samma krav, som ställs på svenska livsmedelsproducenter.
Digitaliseringen är en utveckling som för med sig positiva effekter för miljön. Därför är det viktigt
– också ur detta perspektiv – att Södertälje strävar efter att ta tillvara på digitaliseringens
möjligheter.

Den gröna högerns reformförslag
1.Enskilda avlopp
Arbetet fortsätter med att säkerställa att fastigheter med enskilda avlopp inte belastar vår
gemensamma miljö. Vi vill dock se en mer teknikliberal hållning i kommunen på vilka system som
tillåts, utan komplicerade diskussioner med tjänstemännen. Fastigheterna kan ligga inom olika
skyddsområden (kommunens bedömning) med olika krav på lokal rening. De nationella kraven kan
uppfattas otydliga och därför har olika kommuner olika tolkningar. Vår kommuns tolkning
uppfattas snäv och otydlig och styr väldigt hårt mot vakuumtoaletter med sluten tank. Vi ser ett
behov av tydligare tolkning och kravställning för enskilda avlopp och en teknikneutral hänsyn till
anläggningstyper så länge de uppfyller kravställningen. Vårt avfall från enskilda avlopp ska ingå i
vårt cirkulära system, bidra till vår biogasproduktion och återföras till kommunens lantbruk. Allt
avfall ska därför hanteras hållbart via vårt kommunala reningsverk SYVAB.
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2. Ett hållbart beslut.
Människan behöver leva i harmoni med sina yttre förutsättningar och det gäller även när vi
planerar våra städer. Därför kommer Södertälje kommun att ta fram en strategi för hur alla berörda
kontor ska förhålla sig till hållbarhetsfrågor i planerandet och utvecklandet av morgondagens
samhälle. Detta bör redovisas i varje tjänsteutlåtande.
3. Vattenrestaurering.
Arbetet med att restaurera våra vatten ska fortsätta och intensifieras med ny kunskap om
tekniklösningar. Prioriterat är Måsnaren som är i dåligt skick och riskerar att bli än mer utsatt med
den utbyggnad som pågår i Almnäs med fler hårdgjorda ytor. Den planerade restaureringen av
vattenregleringen ner till sjön Lanaren och öppningen av fiskvägen mellan de två sjöarna är viktig.
Moderaterna vill också utreda möjligheten att öppna fiskvägen ner till Saltsjön för att göra det
möjligt för ål, öring och lax att vandra uppåt till våra system. Med samma anledning vill vi
färdigställa arbetet med att öppna upp fiskvägarna i Moraån förbi dammarna i Järna men också
fortsätta att utreda möjligheten till att öppna upp fiskvägarna ända upp till Vällingen. Vi tror att
dessa åtgärder är möjliga att genomföra och kan positivt bidra till att återställa våra ekosystem
samt höja intresset för fisketurism i vår kommun. De pengar som är avsatta för investeringar inom
miljönämnden är en god bas som sedan kommer att utökas med olika miljöbidrag.
4. Ta fram en strategi för hållbart byggande.
Ge kommunstyrelsen uppdrag att ta fram en strategi för hållbart byggande i Södertälje. Strategin
ska fokusera på hållbarhet utifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet rörande utformning,
materialval, produktionstid, spinoff-effekter, energiförbrukning och total livscykelanalys vid
nybyggnation i Södertälje kommun.
5. Ta fram en strategi för laddinfrastruktur.
Södertälje kommun ska ta fram en heltäckande strategi och plan för kommunen för att främja
elektrifieringen av transportsektorn med fokus på personbilar. En viktig del är också att inkludera
de kommunala bostadsbolagen för att inte skapa en klyfta mellan de som bor i hyresrätter och de
som äger sin bostad.
6. Gång- och cykelvägar.
Möjligheten att kunna röra sig till fots och med hjälp av cykel behöver förbättras. Därför lägger
Moderaterna 30 msek på underhåll av gång- och cykelvägar. För att underlätta för kommunens
alla invånare att kunna ta sig fram med cykel ska det byggas en cykelled mellan Södertälje,
Enhörna, Järna och Hölö. Detta är ett steg på vägen för att fullfölja cykelplanen.
7. Ta fram krav om energinivåer i vid alla markanvisningar och riktlinjer för
koldioxidutsläpp (LCA).
Vi vill se att kommunen utnyttjar möjligheten att ställa krav vid markanvisning. Genom att göra det
kan vi stärka många av de värden som vi anser är viktiga för vår framtid. Ett sådant krav är
energinivåer och riktlinjer för koldioxidutsläpp. Dessa krav leder till att de som väljer att etablera
sin verksamhet i Södertälje är med och bidrar till en positiv utveckling av energi- och klimatfrågan
samtidigt som kommunen vet att de nya företagen tar dessa frågor på stort allvar.
8. Ta fram en handlingsplan för att åtgärda våra våtmarker.
Södertäljes många våtmarker utgör idag en stor andel av våra koldioxidutsläpp samtidigt som de
inte når upp till den biologiska potentialen som finns där, då många är dränerade på vatten. Vi vill
ta fram en handlingsplan för att komma igång med arbetet att åtgärda detta och återskapa många
av de vattenspeglar som inte längre finns kvar idag. Detta kan också vara ett värdefullt verktyg för
både grundvattnets förutsättningar samt att komma åt problematiken med översvämningsmyggor
som drabbar olika delar av vår kommun varje år.
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Vi i Moderaterna vill:
Tänka utifrån klimatsmart energi. Vi vill nyttja lokal kraftvärmeproduktion i högre grad för både
uppvärmning och elproduktion, införa klimatsmarta upphandlingar och utveckla mer hållbara
transporter. Vi vill eftersträva att trä används som byggmaterial i större utsträckning.
Satsa på restaurering av våra sjöar och vattendrag. Vi budgeterar för återskapande av
fiskvandringsvägar. Ser våtmarker som en viktig del i klimatåterställningen för att minska
växthusgaser och kräver livscykelanalyser på utsläpp vid byggnation och samhällsplanering.
Säkerställa att fastigheter med enskilda avlopp inte belastar vår gemensamma miljö. Vi vill se
en mer teknikneutral hänsyn till anläggningstyper så länge de uppfyller kravställningen – i
enlighet med lagstiftningen. Avfall från enskilda avlopp ska ingå i vårt cirkulära system, bidra
till vår biogasproduktion och slutligen återföras till kommunens lantbruk via vårt kommunala
reningsverk.
Ta fram krav om energinivåer i vid markanvisningar och riktlinjer för koldioxidutsläpp (LCA).
Dessa krav leder till att de som väljer att etablera sin verksamhet i Södertälje är med och
bidrar till en positiv utveckling av energi- och klimatfrågan.
Ha en infrastruktur som stödjer klimatet. Vi vill bygga cykelleder mellan Södertälje, Enhörna,
Järna och Hölö och vi vill ta fram en strategi för laddinfrastruktur. Vi ska främja elektrifieringen
av transportsektorn och inkludera de kommunala bostadsbolagen för att se till att vi skapar en
fungerande marknad för fristående aktörer.
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Hållbar samhällsbyggnad – sund byggtakt
Att bygga ett samhälle kräver balans. Mellan löpande, aktuella behov och vad som krävs för
morgondagens generationer. Tyvärr befinner sig Södertälje i obalans. Därför måste vi se över
samhällsbyggnadsfrågorna där vi prioriterar medborgare och hållbarhet. Vi vill bygga för
Södertäljebornas framtid – inte de stora byggföretagens. Vår målbild är ett Södertälje där
kommande generationer trivs och en kommun som vi alla är stolta över att växa upp i.
Vårt mål är att utveckla kommunen hållbart med kommande generationer i fokus. Men utan att
glömma våra medborgare som bor och lever i Södertälje idag – det är vårt tillägg. Därför är det
viktigt att inte enbart fokusera på att uppnå kvantitativa mål. Den aktuella utbyggnaden av
kommunen har de senaste åren kommit att helt fokusera på att det under en tjugoårsperiod ska
byggas 20 000 nya bostäder runt om i kommunen. Tydliga mål är bra men effekterna av den
ensidiga press som har skapats blir många gånger negativa. Många står i bostadskö – och vi är
för byggande – men att ensidigt jaga ett siffermål gör att frågor som underhåll av vägar,
företagarfrågor, bygglov, samordning av byggprojekt i city och elinfrastruktur kommer i kläm.
Vi i Moderaterna hävdar att det finns en växtvärk och en obalans idag som inte är självklar för
våra medborgare. Här kommer några exempel:
Ett ensidigt byggfokus påverkar kommunens förvaltning av flera andra delar. Till exempel är
det välkänt hur arbetet med city och ambitionen att bli Årets stadskärna har flyttats fram i tid.
När nu utvecklingsprojekt sätts igång riskerar vi byggkaos på grund av att samordning
mellan olika projekt kräver mer resurser. Att ge extra medel för att motverka detta –
personella resurser – är ett av Moderaternas ett vallöfte.
Ett annat aktuellt exempel är svaret på förslaget att utreda möjligheten till uteserveringar året
om: ”Inte aktuellt att starta en större utredning och lägga resurser på det”. Om vi inte har
resurser för att skapa värden för våra invånare, menar vi att kommunen prioriterar fel saker.
Under näringslivsavsnittet tog vi upp problemet med politikers inställning till
näringslivsfrågor, men problemet ligger djupare än så. I tjänsteskrivelsen Elsparkcyklar
hänvisades vi till kontorets utredning: ”Vid ett beslut om införande av delade elsparkcyklar
krävs ett större arbete som även behöver pågå kontinuerligt efter att tjänsten etablerats.
Utöver den grundläggande regleringsutredning som beskrevs ovan tillkommer bl.a. reglering
av var och hur tjänsten ska fungera, förberedelser för ökat drift- och underhållsarbete,
avsiktsförklaring med aktör/er samt dialog med polis, medborgare och andra berörda parter.
Systemet behöver därefter utvärderas, underhållas och anpassas kontinuerligt. Kontoret
föreslår därför, med stöd av den utredning som genomförts, att Tekniska nämnden beslutar
att neka etablering av delade elsparkcykeltjänster i Södertälje kommun”. Vi i Moderaterna
hade gärna sett en utredning som tar fram konkreta förslag på vad det skulle kosta, som ger
oss underlag för att ta beslut om att lägga resurser över tid. Rätt kostnader kan vara
önskvärda.
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Förändring av målbild och behov ny balans
Resurser är ändliga, inte bara ur ett miljöperspektiv. Det handlar också om vad en organisation
mäktar med. Dagens samhällsbyggnadskontor genomgår en organisationsförändring påkallad av
beslut av kommunens personalutskott för att optimera chefsleden. Men den är inte driven av
nämnderna som kontoret svarar mot. För denna växtvärk ser vi ett tydligt politiskt ansvar. Och
det finns också ett ansvar för den skeva balansen mellan dagens och framtidens medborgare.
Vi i Moderaterna – i dialog med samhällsbyggnadskontoret – vill förändra balansen och skapa
förutsättningar för en hållbar samhällsbyggnad där andra behov än byggande också är i fokus.
Bostäder behövs – det finns ett skriande behov och många köar – men det handlar också om hur
vi bygger. Vad händer när ett siffermål dominerar; vilka byggnader tillåts, hur snabbt tas beslut,
vilka materialval görs? Är det viktigare att bygga snabbt än att bygga smart? Vi tror inte det.

Samhällsbyggnad – hållbar utveckling av kommunen
Södertälje växer och konkurrensen om mark, vatten och andra tillgångar ökar. Om den
långsiktiga hållbarheten ska vara i fokus måste all förändring av den fysiska miljön bedömas
utifrån ett helhetsperspektiv. En fungerande fysisk miljö är också nödvändig för att nå social
sammanhållning. Därför är det viktigt att förvalta och utveckla till exempel parker, grönområden
och mötesplatser, i och mellan områden samt att göra det lättare att åka kollektivt, cykla eller
promenera.
Attraktivitet är ett viktigt tema och ofta kopplas det till staden i egenskap av vårt ”gemensamma
vardagsrum”. Dessutom är det viktigt med grönområden och att området kring Södertälje kanal
ska öppnas upp för invånarna. Vi är positiva till båtar i Maren och till utvecklingen med hotell.
Norra stadskärnan är också en prioriterad fråga och framförallt hur närheten till vattnet kan
utvecklas vid Snäckviken.
Arkitekturstrategin
Moderaterna ställer sig bakom arkitekturstrategin (som för närvarande är ute på remiss) som vill
lyfta varierande och flexibla miljöer. Ett enat fullmäktige står bakom arkitekturstrategin som
preciserar Översiktsplanens mål. Vi i Moderaterna menar att de värden som arkitekturstrategin
tar upp och som möter upp mot Agenda 2030 och de 17 globala hållbara målen är bra och
önskvärda. Moderaterna kommer därför att bidra till den nya Översiktsplanen som sträcker sig
fram till 2050.
Visionen som förslås i arkitektursrategin säger att: ”Södertälje ska vara en attraktiv kommun att
bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare. Södertälje är en
välkomnande plats som erbjuder en genuin stadskärna kombinerat med en levande landsbygd –
en plats där människor trivs. I Södertälje agerar vi förebildligt genom att investera i god arkitektur
som säkerställer en positiv och hållbar samhällsutveckling för dagens och framtidens
generationer”.
Vi konstaterar att som alla styrande dokument kräver arkitekturstrategin vakna politiker och en
tjänstepersonsorganisation som är riggad för att följa upp och implementera på ett bra sätt.
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Utbildning en förutsättning för kommunens utveckling
Näringsliv och utbildning är en viktig del när det kommer till hållbar samhällsbyggnad. Det måste
finnas bra strukturella förutsättningar, men en god utbildningsnivå hos befolkningen är också
kopplad till kommunens ekonomiska utveckling.

Vi i Moderaterna menar att friskolor utgör en viktig del av det skolutbud som måste finnas i den
attraktiva kommunen Södertälje – en internationell stad med stora världsomspännande företag.
Vid etableringen av batterifabriken Northvolt i Skellefteå – med potential för ca 3000 anställda –
etablerades Engelska skolan i staden. Friskolan var dessutom förberedd för etablering i Timrå
som hoppades på batterifabrik två. Södertälje kommun var tillfrågade att tävla om att bli
etableringsort för fabrik nummer två. Vi pitchade aktivt men nådde tyvärr inte hela vägen fram.
De krav som ställs på en kommun – på samhällsbyggnadskontoret men även på andra delar av
organisationen – är oerhört tuffa. En lärdom är att kommunen måste vara förberedd, i princip
skapa halvfabrikat och ”vara på tårna”. Av den anledningen är det också viktigt att finna balans
mellan kortsiktiga och långsiktiga mål samt näringslivsfrågor kopplat till strukturell utveckling.
Infrastruktur, förbättrad tillgänglighet och hållbar trafik
Vi i Moderaterna vill att kommunen ska arbeta för att minska biltrafiken till förmån för gång-,
cykel- och kollektivtrafik i Södertäljes centrala delar. Det finns ett stort behov av ökade
investeringar i beläggningsarbete och reparationer av samtliga vägar i kommunen.
Laddinfrastruktur är en prioriterad fråga där vägen framåt handlar om att skapa lämpliga
förutsättningar för olika aktörer att etablera sig i Södertälje. Vi vill ha in mer grönska i centrum
och se till att det blir möjligt för fler att vistas i city. Förslag är att Inre Maren öppnas upp och att
båtar återigen kan ta sig in i stadskärnan. Vi vill vidare att Nygatan ska minska i betydelse som
genomfartsled. Tillsammans blickar vi framåt, för ett levande centrum.

Vi i Moderaterna vill:
Inventera och öppet redovisa samhällsbyggnadskontorets prioriteringar för medborgarna.
Utifrån en genomlysning kan en omprioritering bli aktuell vilket kan innebära att byggprojekt
nedprioriteras för att istället lägga fokus på förbättrad samhällsservice i närtid.
Bygga en hållbar stad. Därför står vi bakom arkitekturstrategin och hållbart byggande som
värnar sund konkurrens. I city vill vi ge stöd till hotell vid Maren och att släppa in båtar i
Maren. Vi är också positiva till idén om hotell på Torekällberget, men har varit kritiska till
utformningen. När kommunen ska växa är det viktigt att grönområden planeras in.
Utveckla tätorterna på landsbygden. Ny bebyggelse ska koncentreras nära de orter som
bedöms ha bäst förutsättningar att utvecklas till centrum i sitt område. Kommunikationer och
cykelvägar ska prioriteras i sammanhanget. Järna Centrum är ett exempel som behöver
prioriteras.
Vara en attraktiv stad. Arkitekturstrategin talar om att staden ska vara attraktiv att bo i, att
driva företag i och att den ska attrahera studenter och besökare. Visionen är bra och vi vill att
näringslivs- och samhällsbyggnadskontoret ska ha ett närmare samarbete, de ska visa
gemensamma resultat.
Stå för grön höger. Södertälje ska vara en klimatsmart kommun. Vi vill öka trävaror vid
byggande och ställa högre krav på energianvändning. En grönskande stad är en stad där
människor mår bra. Vi arbetar för restaurering av sjöar och vattendrag, vill göra
livscykelanalyser på utsläpp och ser våtmarker som en del av klimatåterställningen.
Investera i att bygga om stationsmiljön runt Södertälje Centralstation. Skapa en paviljong för
biljettavisering och bygga stråk som bättre knyter an ankomstpunkten till Södertälje med
stadens övriga mötesplatser. Detta sker tillsammans med regionen, men vi i kommunen
måste också själva investera och se till så att helheten får gröna ytor och är välkomnande.
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Effektiv organisation och en stark ekonomi
Flera av dagens utmaningar handlar om genomförande och i slutändan angår styret våra
medborgare. Politiska satsningar och investeringar omsätts inte och är ett politiskt ansvar.
Södertälje kommun och dess bolag har stor utvecklingspotential och det är därför av
betydelse hur vi arrangerar styret. Vi menar att det är möjligt att skapa en modern,
transparent och mer effektiv organisation.

Södertälje kommun – en transparent och modern organisation
Södertälje kommuns verksamheter och bolag måste präglas av hög kvalitet, god service och
effektivitet. De resurser som tilldelas ska användas klokt och målinriktat. En viktig del i att säkra
en god kvalitet inom den kommunala verksamheten handlar om uppföljning och utgår ifrån en väl
fungerande revision. All verksamhet ska bedrivas ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.
Redovisningen ska vara lätta att följa. Moderaterna anser att revisionen ska presenteras tydligare
för medborgarna. På samma sätt som Mål och budget får uppmärksamhet bör
revisionsrapporter får större tyngd.
Kommunen bör också utveckla sina e-tjänster. En välfungerande e-förvaltning är viktig för att
skapa öppenhet och tillgänglighet men också för en effektiv kommunal förvaltning. Arbetet med
så kallade öppna data står vi i Moderaterna bakom och välkomnar.

Uppdaterad budgetprocess
Vi vill se över budgetprocessen för att ta beslut tidigare på året och även separera
investeringsbudgeten från den övriga. Detta skapar rätt förutsättningar för vår förvaltning och i
slutändan mer valuta för varje skattekrona för våra invånare.

En flexibel och attraktiv arbetsgivare
Personalförsörjning är en av nyckelfrågorna för dagens kommuner, så även för Södertälje. De
senaste åren har kommunen brottats med brist på personal och haft utmaningar med rekrytering
inom olika yrkesgrupper. Vi vill genomdriva en återkommande löneöversyn i syfte att uppnå en
lönespridning som ger kommunen möjlighet att betala mer för efterfrågade yrkesgrupper. Brist
på nyckelkompetenser får inte förhindra och senarelägga viktiga frågor.
Personal ska trivas och utvecklas inom kommunen och dess bolag. Ledarskapet är viktigt och
tydliga ansvarsområden centralt. Alla löner ska sättas individuellt, det ska alltid löna sig att göra
ett extra bra jobb och inga osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor får förekomma. Att
kommunen kan erbjuda utveckling och interna karriärvägar menar vi är viktigt för att kunna
behålla vår personal. Den förväntan på flexibilitet som har etablerats under pandemin menar vi
också att kommunen ska hålla fast vid. Inom yrken där detta fungerar ska en flexibel arbetsplats
kunna erbjudas, i paritet med andra kommuner.
Kommunen har minskat timavlönad personal med 117 årsarbetare sedan år 2019. Och
minskningen är bra. Inom äldreomsorgen erbjuds nu deltidsarbetande att fylla ut sin deltid till
heltid. Utvecklingen är till fördel för både arbetstagare och brukare, men också för oss som
arbetsgivare. Moderaterna driver arbetslinjen och denna reform ligger i linjen med detta.
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Uppdaterad kommunal organisation – effektivare stödorganisation
Vidare vill vi se ett organisatoriskt närmande av stödfunktioner inom kommunorganisationen och
Telges motsvarande avdelningar.

Uppdaterad politisk organisation
Moderaterna kommer att arbeta för en minskad politisk organisation. Alla nämnder och bolag
ska bestå av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Idag är flertalet nämnder och styrelser
onödigt stora utan att arbetet i sig blir bättre. Men vi vill understryka att vårt synsätt inte handlar
om antalet nämnder, vid behov kan dessa öka i antal. Till exempel tror vi på en företagar- och
arbetslivsnämnd som arbetar mot ett näringslivskontor.
Idag finns ett näringslivskontor i Södertälje. Detta är en enhet under kommunstyrelsens kontor
och en stödfunktion som huvudsakligen arbetar med näringslivs-, företagarfrågor och
besöksnäring genom dialog med andra kontor, främst samhällsbyggnadskontoret. Men tyvärr
hamnar företagarfrågor ofta mellan stolarna där samhällsbyggnadskontoret rapporterar till två
nämnder: Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Ett eget kontor – med en egen
budget och som ansvarar mot en nämnd – skapar en ansvarskedja som slutar med ett tydligare
politiskt ansvar. Detta skulle gynna Södertälje, och i förlängningen Södertäljebor och våra
företag.
Moderaterna anser att Telgebolagen, som styrs av aktiebolagslagen i större utsträckning bör
styras av professionella styrelser där politiken har en övervakande position utifrån ägarskapet. Vi
föreslår därför ett utredningsförslag till moderbolagets vd. Vi avser också att gå igenom
ägardirektiven, eftersom en stor del Södertäljebornas vardag och möte med kommunen sker i
kontakt med bolagen. Målet är att öka det politiska ansvaret samtidigt som styrelserna
professionaliseras.

Goda förutsättningar för planering
Den kommunala skattesatsen i Södertälje är 20,15 procent och vi i Moderaterna föreslår att
denna ändras till 19,99 procent. Kommunens ekonomi är solid och har en god ekonomisk
hushållning och ekonomisk ställning. I vår budget för hur Södertäljebornas skattepengar ska
förvaltas fokuserar vi på trygghet, arbete, ekonomi och hållbarhet. Fungerar dessa områden når
vi en sund ekonomisk balans och kan hålla en budget som kommer alla övriga verksamheter till
godo. Moderaterna står bakom det överskottsmål på 2 procent som Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) rekommenderar.

Låg genomförandegrad – kommunen levererar inte som den ska
Kommunens självfinansieringsgrad avseende investeringar är 100 procent vilket är bra och i linje
med vad Moderaterna vill. Genomförandegraden inom kommunen (år 2020) var dock 62 procent
och inom bolagskoncernen 82 procent av budget. Beträffande bolagen är en förklaring att den
planerade utbyggnaden av staden – i ledning av bland annat samhällsbyggnadskontoret – har
haft en för låg genomförandegrad. Vi i Moderaterna vill därför hålla nere på byggtakten i balans
med vad vi kan klara av och har behov av. Detta är en prioriterad fråga, i synnerhet inom
bolagskoncernen.
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Vi vill också genomföra en genomlysning av kommunen för att få fram siffror på vår infrastrukturoch reinvesteringsskuld. Södertälje kommun har en stor investeringsskuld, både inom
infrastruktur, vägunderhåll och av förvaltningen av våra byggnader. Vi behöver också ta fram en
plan för att få fram den faktiska underhållsskulden som har tillåtits att växa fram, under flera
mandatperioder. Utifrån resultatet vill vi formulera ett uppdrag om att ta fram en plan och
kostnadsanalys för vad detta skulle innebära för investeringskostnader.

Vi i Moderaterna vill:
Uppdatera den politiska organisationen. Bland annat vill vi skapa en ny nämnd: Näringslivsoch arbetsmarknadsnämnden. Socialnämnden blir kvar men arbetar inte med
arbetsmarknadsinsatser. Vi menar att nämnder med tydligt politiskt ansvar är bra. Antalet
kan växa, men ser inget behov av att dessa har lika många ledamöter som idag, vi sänker till
nio stycken.
Uppdatera förvaltning och bolagsstyrning. Vi skapar ett näringslivskontor som arbetar mot en
egen nämnd. Vi ser över ägarriktlinjer för bolagen och verkar för samarbete mellan kommun
och bolag, till exempel beträffande stödfunktioner. E-tjänster och digitalisering är centrala
inslag och ska fortsätta att satsas på.
Verka för att ”god ekonomisk hushållning” förlängs till ”god ekonomisk förvaltning”.
Genomförandegraden för investeringar låg på 81 procent för kommunen, i bolagssfären på
endast 51 procent. Dessutom finns en infrastrukturskuld som vi måste genomlysa och ta itu
med.
Uppdatera dagens budgetprocess. Att besluta om kommunens Mål- och budget tidigare på
året skapar förutsättningar för vår förvaltning att leverera värden till våra invånare, föreningar
och företag.
Stärka kommunen som arbetsgivare. Låg genomförandegrad eller långsam kommunal
service handlar ofta om en pressad organisation. God förvaltning kräver gott ledarskap.
Personal ska trivas och stanna i Södertälje. Alla löner ska sättas individuellt, det ska löna sig
att göra ett extra bra jobb och inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män får
förekomma.
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Vård och omsorg på medborgarnas villkor
Äldrevården ska bygga på respekt för individens integritet och självbestämmande. Dagens
äldre är vitala och har många gånger förutsättningar att leva ett rikt liv långt upp i åren. Därför
ser vi i Moderaterna att det är oerhört viktigt och centralt att få råda över sig själv och sin
situation. I grunden är det en frihetsfråga. Samtidigt måste alla äldre i Södertälje få känna sig
trygga och glada. Vi tar den psykiska ohälsan och ensamheten bland våra äldre på största
allvar. En kommun som gör hundratals miljoner i vinst varje år och samtidigt har äldre som
mår dåligt, prioriterar fel. Och den felprioriteringen vill vi rätta till.

Vi lovar att ingen ska behöva
ha fler än 10 olika människor
från hemtjänsten i sitt hem
Framtidens omsorg förbereds idag
I framtiden blir vi fler äldre i samhället, i förhållande till yngre aktiva i arbetslivet. Färre ska stötta
fler. För att möta framtiden måste vi därför utveckla en effektiv och hållbar resursanvändning.
Här blir digitaliseringen som omsorgskontoret arbetar med väldigt viktigt. Vi i Moderaterna står
bakom den förändringsprocess som kontoret har inlett. Den framtida utvecklingen omfamnar
strategier som betonar evidensbaserat arbete och ett salutogent förhållningssätt, det vill säga att
fokusera på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa, snarare än vad som orskar
sjukdom.

Utmaning – återkommande underskott
Under flera år har äldreomsorgen haft ett återkommande underskott. Kommunen måste därför bli
träffsäkrare i sina prognoser av kostnadsutvecklingen. Kostnadsökningar som kan härröras och
planeras utgör inget problem. Till exempel har vi en ökande befolkning i åldersgruppen 65 år och
äldre (1,3 procent från 2021–22). En annan känd kostnadsökning är att vi vet hur mycket medel
vi vill tillföra för ”heltid som norm och hälsosamt schema” eller utvecklingen av välfärdsteknik.
Vi står bakom kostnaderna som handlar om att förbättra för brukare och skapa en effektiv
organisation. Problemet har istället varit överraskningarna. Det finns en tydlig historik och ett
återkommande problem som har präglat äldreomsorgen med en budget som varit i obalans.
Budgeten för år 2022 har fördelats enligt en ny modell och målet är budget i balans, men
signalerna pekar på underskott inom hemtjänsten även i år. Resultaten vittnar om ett svagt
politiskt ledarskap och det drabbar förvaltningen och medborgarna. Intentionerna må vara goda
men Södertälje behöver en politisk styrning i balans.

Kommunens hemtjänst ekonomiska resultat (miljoner kronor):
År

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

-40

-38,9

-52,3

-61,9

-49,0

-18,7

-17,1
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Utmaning – höja kundernas betyg och värna valfriheten
Vi i Moderaterna menar att det är en grundläggande trygghet att själv få bestämma vem som ska
hjälpa till med vården och omsorg. Valet ska kunna ligga hos brukaren – eller hos den som har
en släkting som får stöd. Idag ser brukarnas omdömen kring inflytande och delaktighet ut på
följande vis, hämtat från omsorgskontorets verksamhetsplan 2022:

Inflytande och
delaktighet

Hemtjänst

Vård- och omsorgsboende

Från Socialstyrelsens
brukarundersökning
2020

Möjlighet att framföra synpunkter
och klagomål

Hänsyn till
önskemål

Möjlighet att framföra synpunkter
och klagomål

Hänsyn till
önskemål

55 %

75 %

45 %

80 %

Även om vi ser att hänsyn till önskemål ligger på 75 procent – och målet är att förbättra – kan vi
också se att möjligheten att framföra synpunkter och klagomål är väldigt låg. Detta är nödvändigt
att snabbt komma till rätta med. Att kunna framföra önskemål handlar om att få vara en vuxen
och myndig person – trots hög ålder och behov av stöd. Vi tror inte att det krävs ett politiskt
förslag för att förbättra denna mätpunkt.
Färre omsorgskontakter
Ur ett trygghetsperspektiv ligger äldreomsorgen relativt högt, särskilt boende (85 procent) och
hemtjänst (80 procent), men vi understryker ordet relativt. Att 15–20 procent inte är trygga pekar
på att vi inte kan vara nöjda som utförare. Vi föreslår färre omsorgkontakter för att skapa högre
trygghet. Det är rimligt att inte behöva träffa fler än sju olika personer på en och samma månad.
För att det ska bli möjligt kommer det krävas att kommunen jobbar mer aktivt med
schemaläggningen. Vi föreslår även att antalet vårdkontakter redovisas i verksamhetsplaneringen
för omsorgskontoret framöver.
Tillräckliga språkkunskaper
En annan aspekt på kvalitet inom äldreomsorgen – och som inte ska underskattas – är vikten av
att personalen har tillräckliga språkkunskaper för att kunna göra sig förstådda i kontakten med
brukaren. På grund av den sammantagna bilden av mätningar som görs och den utveckling vi
ser vill vi lägga en särskild kvalitetspeng riktad mot äldreomsorgen. En kvalitetssamordnare ska
få ansvaret att se över hur livskvaliteten för de äldre kan höjas. Perspektivet valfrihet och egen
påverkan tror vi är en nyckelfaktor.
Valfrihet och medborgarens inflytande
Vi i Moderaterna vill fokusera på att höja kvaliteten på omsorgen, men det finns stora utmaningar
inom dels budgetering och prognostisering och dels i utförande. Detta är bakgrunden till att vi
anser att kommunen ska fortsatt verka inom LOU (lagen om offentlig upphandling) för att höja
kvaliteten inom vår egen verksamhet. Samtidigt ser vi att det är önskvärt och möjligt att ta in flera
externa aktörer. Men det måste ske inom ramen för LOU.
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Förvaltningen har byggt upp rutiner för uppföljning och kommunens samarbete med polisen mot
välfärdsbrott är både stark och blocköverskridande. Nu är det dags för att utöka möjligheten att
välja. Vi vill att privata aktörer inom hemtjänsten ska utökas från dagens tre
(https://avtalsportal.telge.se/avtal/TI2017-1203) till minst fyra vid nästa upphandlingstillfälle och
att omfattningen ökar för att skapa förutsättningar att bedriva en effektiv verksamhet. Vi kommer
även att se över upphandling av till exempel korttidsboende och andra externa tjänster. Detta
ska ske tillsammans med förvaltningen för få full kontroll i varje steg. Vi ser positivt på
medborgarens inflytande och tror att det är dags att ta steget.

Vi i Moderaterna vill:
Fortsätta det omställningsarbete som Omsorgskontoret befinner sig i. Framtidens
Omsorgskontor ser att gruppen äldre ökar och arbetet måste ske mer effektivt, utan att ge
avkall på kvalitet. Detta ska ske bland annat genom digitala lösningar som stödjer brukarnas
egenmakt.
Stärka planeringen beträffande budgetering och schemaläggning. Den återkommande
underfinansiering som varit måste förändras. Vi vill även arbeta för bättre schemaläggning.
Brukare ska inte behöva ha fler än sju olika personer på en och samma period.
Arbeta med upplevelsen av dagens äldreomsorg. Inom hemtjänsten uppger 55 procent att
de upplever möjlighet att framföra synpunkter och klagomål, siffran för vård- och
omsorgsboende är 45 procent. Kvinnorna i särskilt boende som tycker att maten smakar
mycket eller ganska bra är 58 procent, bland män är siffran 83 procent. Dagens resultat är
inte tillfredställande.
Tillsätta extra medel för att utrota äldres ensamhet. Den psykiska ohälsan bland våra äldre
måste minska. Vi vill tillsätta de resurser som krävs för att klara målet.
Öka valfriheten till att välja leverantör av omsorg, inom LOU. Genom samarbete med polisen
och vår förbättrade förmåga till egen uppföljning kan vi utöka andelen externa aktörer i
kommunen, utöver vårt eget alternativ.
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Jämställdhet – en självklarhet
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i
livet. Det handlar inte bara om jämn könsfördelning. Jämställdhet handlar också om att
uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar våra livsvillkor. Rent
konkret handlar det om att Södertälje kommun ska ge alla samma rätt till välfärdens utbud
och att bygga kommunen för alla.

Mitt i livet
Att få ihop vardagspusslet är en förutsättning för stärkt jämställdhet. En flexibel barnomsorg och
goda förutsättningar för RUT-företag skapar möjlighet för avlastning. Jämställdhet utgår från
nationell lagstiftning, men frågan rör handgripligen politik på det lokala planet. För att motverka
att ekonomi används som maktmedel – vilket särskilt drabbar kvinnor – vill vi i Moderaterna att
försörjningsstödet i Södertälje ska betalas ut till båda parter – inte till mannen, vilket är praxis. Att
förändra utbetalningarna har vi motionerat om, utan framgång. Vid en valvinst tar vi upp frågan.

I skolan
Kommunen har ett särskilt ansvar kring jämställdhet utifrån rollen som arbetsgivare, men även
utifrån den samhällsbärande rollen som huvudman för kommunala skolor.
Jämställdhetsperspektiv inom skolan handlar både om hur vi beter oss mot varandra, men också
om skolresultat. Vi måste förstå och analysera skillnaden i skolresultat mellan pojkar och flickor
för att kunna agera.

Under trapetsen
På samma sätt som vi följer upp skolresultat måste vi följa upp och agera på skillnader kopplade
till kultur och idrott. Indikatorer på hur tjejer och killar deltar i olika verksamheter går inte att
underskatta. Exempel (ingångsvärde år 2021): Andel deltagande flickor på våra fritidsgårdar
uppgår till 33 procent. Andel pojkar i kulturskolan uppgår till 37 procent. Intressen kan vara olika,
men inte förutsättningar.

På tallriken
Inom äldreomsorgen följer kommunen upp brukarnas uppfattning om maten och
måltidsupplevelsen. Kvinnor som tycker att maten smakar mycket eller ganska bra uppgår till 58
procent, bland män är siffran 83 procent. Kommunens ansvar handlar inte om bara att följa upp,
utan att skapa jämställda förhållanden. Att se till så kvinnliga brukare uppskattar maten måste
vara prioriterat.

Under gatlyktan
Hur vi bygger och formar vår stad påverkar upplevelsen av trygghet och kommunen har ett
ansvar ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. I Brottsförbygganderådets undersökning, NTU
(Nationella trygghetsundersökningen), undersöks otrygghet vid utevistelse sent på kvällen i det
egna bostadsområdet. Resultat avser personer som upplever att de är mycket eller ganska
otrygga i polisregion Stockholm under år 2021. Bland män uppgår andelen till 20 procent och
bland kvinnor 38 procent. Vi i Moderaterna vill bygga så kallade trygga stråk och det innebär att
vi dubblerar belysningen på utvalda vägar.

Våld och förtryck
Alla måste ta ansvar för att minska mäns våld mot kvinnor, sexuella trakasserier och övergrepp.
Likaså ska HBTQI-personers rätt försvaras. Kommunen ska växla upp arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck. Moderaterna har tidigare initierat en kartläggning som
beslutades om i handlingsplanen, tyvärr blev den aldrig genomförd. Med Moderaterna i majoritet
kommer så att ske.
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Södertälje – en bra kulturstad
Södertälje är en stor kommun med 100 000 invånare och det förpliktigar. Både kultur och
fritid kommer att vara viktiga frågor om vi i Moderaterna får styra i Södertälje – inget som
finns idag försvinner. Men vad blir bättre? Inom dessa områden handlar våra vallöften om
investeringar inom idrott i våra kommundelsnämnder. Vi kommer också satsa på att få hit fler
publika idrottsevenemang
Bibliotek
Moderaterna står bakom en konsthall i Södertälje och vi ska ge fortsatt stöd till biblioteken. Vi
röstade ja för biblioteksplanen. Men vi har också öppnat upp för att i framtiden göra det möjligt
för icke vinstdrivande föreningar, till exempel en ideell förening, att driva bibliotek.
Grafikens hus
Grafikens hus är en bra verksamhet. Men vi tror att dagens utpekade lokaler i Gjuteriet är en
fråga som snabbt bör utredas. Det är erhört stora summor som kommer att dränera medel som
kunnat riktats mot annan verksamhet, denna avvägning måste belysas. Att de medel som
subventionerar den stora investeringskostnaden hanteras via ett Telgebolag har mindre
betydelse. Otydlighet gagnar inte kultur. Det är bättre att öppet redovisa vilka, varför och hur
stora medel som investeras i vad. Risken är att skattebetalarna får stå för externa bolags
hyreskostnader – åter igen. Vi kräver korten på borden och ordning och reda med
skattebetalarnas resurser.
Kulturpeng
Under mandatperioden vill vi även tillsätta en utredning för att undersöka på vilket sätt en
eventuell kulturpeng kan fungera i Södertälje. I Nacka riktas kulturpengen varje år till samtliga
barn från tre års ålder till och med skolår 9, inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg och
grundskola i Nacka kommun. Syftet är att varje barn ska få uppleva en professionell
scenkonstföreställning inom till exempel teater, musik, dans och cirkus. Kulturpengen får inte
användas för den ordinarie verksamheten utan gäller för konst- och kulturaktiviteter som tillförs
genom externa professionellt verksamma konstnärer, kulturutövare och pedagoger.

Idrott – en identitetsfråga för Södertälje
Idrotten står många gånger i centrum i Södertälje – det är positivt. Även för de som inte är direkt
involverade utan befinner sig på läktaren eller stöttar vid sidan av. Men från att ha varit en av
Sveriges ledande idrottskommuner har vi slarvat bort detta genom en slapp hantering från
politiken. Allt från dialogen med våra idrottsföreningar, till hur kommunen styvmoderligt hanterar
våra skjutklubbar och kommunens verksmamhet inom motorsport. Vi i Moderaterna vill att
Södertälje åter igen ska vara Sveriges bästa idrottskommun och kommer agera därefter.
Idrotten ska stöttas och vår avsikt är att rusta upp kommundelsnämndernas idrottsanläggningar
under mandatperioden. Om vi får majoritet efter valet kommer vi att sätta spaden i marken för en
ny idrottshall i Järna kommundel under 2023. Vi kommer också att sätta igång med att snabbt
utreda hur vi kan få fram ny mark åt både skjutklubbar och motorsport. Gärna i samarbete med
våra grannkommuner.
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Vision för stadskärnan – vårt gemensamma
vardagsrum
Vi i Moderaterna har följande visionära ståndpunkter för en grönskande stadskärna:
Öppna upp Maren för båtar
Inre Maren är en av centrala Södertäljes minst utnyttjade platser. Med sin vattenspegel och
kontakt med både Mälaren och Östersjön ger den Södertälje ett unikt läge som många andra
kommuner saknar. Men tyvärr kan inte denna vattenyta fullt ut uppnå sin potential genom att det
har placerats en bro vid mynningen. Vi vill att Inre Maren öppnas upp så att båtar återigen kan
komma in till Södertäljes hjärta.
Foodtrucks och handelsbodar på Slussholmen
Slussholmen har en unik potential i utvecklingen av Södertälje centrum. Den skulle kunna bli en
plats där människor möts och näringsidkare kan driva verksamhet. Därför föreslår vi i den
pågående planeringen att Slussholmen ska bli en plats där det finns möjlighet att ställa upp
foodtrucks och handelsbodar.
Stadsnära parkering
En viktig del för ett attraktivt och lättillgängligt centrum är att det finns goda möjligheter till
parkeringsytor i ytterkanterna av stadskärnan. En sådan plats är vid Sydpoolen. Vi föreslår därför
att utreda möjligheten till parkering vid Sydpoolen med gångbro till Slussholmen samt att gå
vidare med planerna om centrumnära parkeringshus.
Trädsatsning för ett grönare centrum
Idag är större delar av centrala Södertälje hårdbelagt och utan större inslag av grönska. Därför
vill vi avsätta 10 miljoner kronor för att öka närvaron av blommor och träd. Satsningen bidrar till
att skapa ett mer välkomnande offentligt rum där människor känner att de vill vistas. Dessutom
bidrar det med positiva effekter i hanteringen av dagvatten samt att temperaturen under årets
varmaste perioder sänks.
Foodtrucks-area under Mälarbron
Parkeringen under bron är idag en outnyttjad länk mellan centrum och norra stadskärnan. För att
väcka liv i Södertälje borde den användas på ett bättre sätt. Denna plats skulle därför passa bra
för uppställning av foodtrucks.
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Nu får vi
ordning på
Södertälje

