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Botkyrka förtjänar mer!
- Nu måste vi få ordning på Botkyrka
Botkyrka måste återigen bli en trygg kommun att leva i. Du och jag ska kunna gå hem från restaurangen en
sen kväll utan att behöva se oss över axeln och våra barn ska kunna ta nattbussen hem utan att känna oro.
Det ska naturligtvis vara tryggt där du bor, när du tar dig till skola, arbete eller till fritidsaktiviteter, det är
just därför vi moderater sätter tryggheten överst på vår agenda.
Verklig frihet och självständighet börjar med en egen inkomst, därför ska det alltid löna sig att gå från
bidrag till arbete. Ett arbete innebär egen försörjning, trygghet och möjlighet att påverka sitt eget liv.
Svenska språket är en annan viktig nyckel för att ta sig framåt, bli självständig och kunna stå på egna ben.
Kommunen ska ha en ekonomi i balans och inte ta ut mer skatt från medborgarna än vad som är
nödvändigt. Med vad som är nödvändigt menar vi att den kommunala kärnverksamheten som skola, vård
och omsorg, vägar och vatten ska prioriteras i första hand.
När vi i politiken ställer krav på besparingar på förvaltningarna, ska det även gälla vår politiska
organisation. Den politiska organisationen har kraftigt svällt under denna mandatperiod när man jämför
med föregående period och därför har vi lagt tre motionsförslag i kommunfullmäktige till besparingar i
politiken. Vi vill att man utreder möjligheterna för sammanslagning av ett antal förvaltningar och
nämnder, samt att den politiska organisationen i form av antal kommunalråd och arvoden måste skäras
ner inför kommande mandatperiod. Det ger en viktig signal till våra skattebetalare.
Botkyrka kommun har en av länets högsta skatter och som Botkyrkabo kan man ställa sig frågan
– vad får jag för pengarna?
Eller som Astrid Lindgren sa: ”När människor med makt slutar lyssna på folk, då är det dags att
byta ut dom.”

Stina Lundgren (M)
Gruppledare & Oppositionsråd
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för hela
kommunens utveckling och ekonomiska läge. Kommunstyrelsen har även ett övergripande
tillsynsansvar, vilket gör det viktigt att kommunstyrelsen får löpande rapportering och insyn i
kommunens alla verksamheter.

Övergripande mål
• Fler i arbete och till egen försörjning
• Skapa bättre förutsättningar för företag att verka i kommunen
• Effektivisera medborgarkontoren
• Vi vill ompröva huruvida kommunen ska ingå i internbankssamarbetet - eller lämna detsamma
• Skatten ska sänkas, i ett första steg med 25 öre

Näringslivsenheten
Det är företagen som skapar jobben och det är genom tillväxten i företagen som vår offentliga välfärd
fortsatt kan finansieras, utvecklas och bli ännu bättre. Kommunen behöver ta fram en sammanhållen
näringslivsstrategi så att antalet nystartade företag ökar och växer.
Kommunen måste även arbeta för en bättre placering i Svenskt Näringslivs rankningslista (bland de 50
första) genom att erbjuda kvalificerad hjälp när det gäller att etablera eller utveckla sitt företag samt
vara mer lyhörd för företagare om vilka behov de har för att kunna stärkas och växa. Småföretagarna
efterlyser nätverksträffar där de har möjlighet att träffa kommunens tjänstemän. Näringslivsenheten
måste i större utsträckning hjälpa småföretagarna att komma i kontakt med rätt aktör så att de får goda
förutsättningar för sina företag. För att näringslivsenheten ska kunna uppnå ett bättre resultat, behöver
man ha personal som har hög kompetens och branscherfarenhet. Det ska även finnas en tydlig
sammankoppling med tillväxt Botkyrka.

Medborgarkontoren
Vi vill rationalisera och effektivisera medborgarkontoren genom att minska antalet till två, från dagens
fem (sex om man ska räkna den nästintill obefintliga servicen på Vårsta bibliotek). Det borde rimligen
räcka med ett medborgarkontor i den norra kommundelen och ett i den södra kommundelen, snarare
än att ha ett i varje kommundel. På sikt skulle vi vilja se att medborgarkontorens funktion inkorporeras
i det kommande nya kommunhuset i stället.
Ärenden som hanteras på medborgarkontoren idag och som handlar om att hjälpa människor med
allehanda blanketter som har med exempelvis Försäkringskassan, a-kassan, Skatteverket, eller andra
myndigheter att göra bör inte handhas av medborgarkontorens personal. Vi bör i stället hänvisa
medborgarna till rätt ställe direkt, det vill säga berörd myndighet. Som en aktiv del av ett samhälle så
bör man också kunna ställa krav på att varje individ lever upp till en viss grad av egenansvar.
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Totalt sett finns det en hel del skattemedel att spara in på såväl lokalkostnader som personalkostnader
därför ser vi även mycket positivt på att man sammanslår medborgarkontoren med biblioteken i ett
första steg. Det finns andra, mer angelägna saker, att lägga skattemedel på. Eller låta skattebetalarna
få behålla lite mer av sina egna pengar.

Personalpolitik
Botkyrka kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som genom ett tydligt ledarskap och interna
utvecklingsmöjligheter attraherar och behåller ledare samt medarbetare som vill föra Botkyrka framåt.
Det är fortsatt stora utmaningar att rekrytera legitimerade lärare inom förskola och skola, utbildad
personal inom vård- och omsorg, handläggare för bistånd och bygglov. Konkurrensen är stor i
Stockholms län men även gentemot övriga landet. Här behöver kommunen finna nya lösningar som
kan locka hit de bästa lärarna, särskilt till de skolor som har stora utmaningar, men det behövs även
kvalificerad personal till de andra förvaltningarna.

Internbanken
Moderaterna vill ompröva internbankssamarbetet. Det är av flera anledningar olyckligt att kommunen
gått in i den så kallade ”internbanken”. Tanken att samla kompetens för hantering av finansiella
tjänster behöver nödvändigtvis inte vara fel – tvärtom, rätt kompetenser med ett tydligt
uppdrag/ramverk med stöd till kommunens olika verksamheter kan bidra till positiva ekonomiska
effekter. Det är dock olyckligt att kommunen och dess bolag inte har full kontroll över stora delar av
ekonomin då internbanken på egen hand agerar och tar beslut utan att kommunicera detta med berörda
bolag först.

Kommunalskatt
Botkyrka kommun är en stor kommun med en budget som omsluter ca 5,76 miljarder kronor.
Kommunens ekonomiska planering skall i första hand säkerställa kvaliteten i välfärdens kärna,
skattepengar ska användas effektivt och rätt. Vi skall aldrig uttaxera en högre skatt än vad som är
nödvändigt. Uppstår det stora överskott till följd av effektiviseringar och minskade utgifter så är det
vår uppfattning att pengarna i rimlig omfattning skall gå tillbaka till medborgarna i form av sänkt
skatt.
En successivt lägre skattesats sänder dessutom signalen, till såväl företag som potentiella inflyttare, att
Botkyrka är en kommun som förstår vad förvärvsarbetande goda skattebetalare efterfrågar. Vi måste
på olika sätt bryta den spiral som vi befinner oss i sedan många år, med sjunkande skattekraft och
lägre medelinkomst (jämfört med övriga länet). En lägre skatt är ett av verktygen. Vi vill därför
gradvis sänka skatten i kommunen, förutsatt att ekonomin så medger.

Närdemokrati
Botkyrka kommun har under en lång tid prövat Dialogforum och nu senast Dialogkommissionen,
tyvärr har de inte nått sitt syfte. Det gör att vi behöver se andra vägar om hur vi kan öka vår
närdemokrati. Vi ser att Botkyrkaborna har ett stort intresse för att delta i utvecklingen av kommunen
och i synnerhet i frågor som berör den lokala kommundelen. För att öka närdemokratin vill vi se över
möjligheterna till att införa kommundelsnämnder inför kommande mandatperiod. Tanken är att
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respektive kommundelsnämnd representeras av förtroendevalda endast från kommundelen och att
medborgarna skickar medborgarförslag till kommundelsnämnden som ska hantera och besluta på
nästkommande nämnd. Kommundelsnämnden kommer att vara en plattform för Botkyrkabor som vill
engagera sig och bidra med idéer utifrån förståelse och kunskap om sitt lokala område.

Valnämnden
Vi avsätter mindre medel än majoriteten i vår budget för att höja valdeltagandet. Vi är fortsatt
tveksamma till samhällsinformatörer som verktyg för detta och vill hellre se insatserna fördelas jämnt
över valdistrikten.

Kommunala bolag och stiftelser
Vår moderata hållning är att kommunala bolag inte ska konkurrera eller tränga undan privata aktörer
på den fria marknaden. Kommuninvånarnas intressen skall alltid komma i första hand.
System och anläggningar för vatten och avlopp, fjärr- och kraftvärme, avfallshantering och
behandling, ledningar för kommunikation samt vissa specialfastigheter för typ fritidsanläggningar kan
med fördel drivas i kommunägda bolag då dessa utgör för samhället strategiska funktioner.
Vi ser det som självklart att kommunen ska söka lösningar på de kommunala behoven på den fria
marknaden som ger tillgång till fler kompetenta utförare. Ökad konkurrens bidrar till fortlöpande
kompetenshöjning både hos dem som är beställare och dem som är leverantörer.

Prioriterade mål för respektive bolag:
AB Botkyrkabyggen
•

Ombilda och avyttra mer av det befintliga fastighetsbeståndet till förmån för nyproduktion av nya
hyresrätter

•

Öka tryggheten genom att erbjuda säkra garage- och parkeringsplatser. Gärna med eluttag för
laddning och med en utökad kameraövervakning, det ska vara valfritt och mot en högre avgift

•

Utred att Botkyrka kommun genom Socialförvaltningen ska kunna kräva ett godkänt
andrahandskontrakt i Botkyrkabyggen och andra aktörer för att betala ut försörjningsstöd

•

Tillför i ägardirektiven att bolaget ska fördubbla insatserna för att säga upp antalet kontrakt med
anledning av olovlig andrahandsuthyrning

Allmännyttiga fastigheter kan ses som strategiskt ägande och drivas i kommunala bolag om dessa
också får ett primärt ansvar att tillgodose ekonomiskt utsatta kommuninnevånare med bostäder. Det är
rimligt att vi övergripande möjliggör för etableringen av ännu fler bostadsföretag som i konkurrens
med Botkyrkabyggen kan erbjuda hyresrätter.
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Vi vill pröva marknadsförutsättningarna för att sälja ytterligare minst lika många lägenheter som på
Albyberget. Vi vill utöver detta starta en ombildningsprocess där samtliga boende i allmännyttan får
information kring ombildningar och en enkät för att mäta om ett intresse för att ombilda finns.
Sammantaget kommer dessa åtgärder kunna frigöra medel för upprustning, men också för en
fördubblad nyproduktionstakt av hyresrätter – gärna tillsammans med andra aktörer och i projekt med
blandade upplåtelseformer.

Trångboddhet och olovlig andrahandsuthyrning är ett stort problem, inte bara för bolaget utan för
kommunen som helhet. Dessutom behöver bolaget intensifiera sina ansträngningar för att hitta och
säga upp fler svarta hyresvärdar. Det handlar om att implementera fler åtgärder som görs runt om i
Kommunsverige, samt att driva på för att kunna ex. samköra SCB:s register över folkbokföring med
befintliga hyresgäster. Där finns det en differens på ca 700 personer per år, där 150 ”officiellt” flyttat
ut sett till kontrakt visar SCB att det egentligen är 900 – 1000 (myndiga) personer.

SYVAB
•

Vi vill utreda möjligheterna att sammanföra SYVAB, SRV Återvinning och Söderenergi som
dotterbolag i ett nytt gemensamt koncernbolag. SRV:s insamling och behandling/omvandling av
hushållens sopor till bränsle och biogas jämte SYVABs produktion av rötslam (metangas) och
Söderenergis behov av bränslen ser vi som potentiella synergier

Avloppsverket utgör en strategisk verksamhet som blir allt viktigare för vår urbana
samhällsomställning. Att exempelvis hålla kapacitet för att omhänderta och behandla allt gråvatten
och avrinningsvatten är alldeles nödvändigt för att möjliggöra renare sjöar, renare luft, levande
vegetation och hälsosammare klimat för människor och djur nu när vi blir fler på mera koncentrerade
ytor. Det är därför viktigt att SYVABs anläggningar löpande garanteras de investeringar som ses
nödvändiga för att möta vår urbana utveckling.

Södertörns Energi AB och Söderenergi AB
•

Se målpunkt under SYVAB. ”Vi vill utreda möjligheterna…”

•

Snabbutred möjligheterna för ökad produktionskapacitet för att säkerställa tillgången på
kraftvärme och elektricitet

Dessa interkommunalt ägda bolag har en betydande roll i energiförsörjningsbalansen. Kommunen
måste i det interkommunala samarbetet aktivt påtala för staten att den planerade förbränningsskatten
negativt påverkar möjligheten till investeringar och därtill på allvar riskerar bidra till elbrist.
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Södertörns Fjärrvärme AB
•

Vi vill se en samordning av Södertörns Fjärrvärme och Telge Näts marknadsförings- och
säljaktiviteter för att uppnå en högre effektivitet

Bolaget har både reinvesterat i befintlig infrastruktur och investerat i nya anläggningar för möjlig
anslutning av nya bostadsområden. Ledningsnätet har fått en förnyad livslängd och kan nu erbjuda
både befintliga och nya fastigheter miljösäker värme och varmvatten. För närvarande marknadsförs
fjärrvärmen osynkroniserat genom Södertörns Fjärrvärme AB och Telge Nät AB.

SRV Återvinning AB
•

Se målpunkt under SYVAB. ”Vi vill utreda möjligheterna…”

•

Vi vill att bolaget får ett ägardirektiv för att pröva möjligheten till konkurrensutsättning av
transporterna

Bolaget har som huvuduppdrag av sina kommunala ägare (Botkyrka, Salem, Huddinge, Haninge,
Nynäshamn) att samla in hushållens mat-, bland- och grovavfall samt förbereda för återvinning,
återanvändning eller slutförvaring. Idag har bolaget ett monopol på insamlingen och hanteringen av
hushållens avfall, monopolet innefattar inte transporter och/eller hantering, som vi skulle vilja se att
bolaget prövar att upphandla.

Botkyrka Stadsnät AB
•

Bolaget ska ha ett övergripande ansvar för att alla bostadsfastigheter och näringslokaler ges
möjlighet till fiberanslutning till stadsnätet

•

Vi vill se över kommunens bolagsstruktur för att pröva om bolaget kan ingå i en
kommungemensam fastighetskoncern

Botkyrka Stadsnät har som uppgift att bygga ett heltäckande fibernät till varje kommunal verksamhet,
hushåll och företag som kan få anslutning mot en avgift. Nätet byggs som ett öppet nät och
investeringarna sker under byggtiden huvudsakligen genom kommunal upplåning. Nätet har nu
uppnått en relativt hög anslutningsgrad som innebär att bolaget framöver kan klara utbyggnaden med
egna medel. När nätet är fullt utbyggt och antalet anslutningar uppnått full täckning, förväntas bolaget
kunna ge räntemässig avkastning och återbetalning av de kommunala lånen. Då bolaget har nått
positivt resultat och en tillräcklig balanstillgång bör ett fortsatt kommunalt ägande kunna omvärderas.

Upplev Botkyrka AB
•

Avveckla helt det kommunala skattestödet till Subtopia och dess underliggande verksamheter
under perioden 2022–2025

•

Skär ner det kommunala skattestödet med 50 % för 2022 gällande Subtopia
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Upplev Botkyrka AB är ett av kommunens helägda bolag och en mötesplats för upplevelser, idéer och
affärer. I bolaget ingår Lida, Hågelbyparken och Subtopia-klustret.
Bolaget ska vara en partner för kreatörer, entreprenörer, företag och organisationer som vill etablera
och utveckla verksamheter i Botkyrka och Stockholmsregionen. Den moderata inriktningen är att
bolaget, under tiden som det ägs av kommunen, ska arbeta för att minska sitt beroende av ekonomiskt
stöd från kommunen. Fler externa företag måste få möjlighet att utföra verksamheterna.
Vi vill successivt trappa ner de årliga fasta anslagen från kommunen som rör Subtopia och dess
underliggande verksamheter. Lida och Hågelbyparken bidrar på ett mer konkret sätt till
Botkyrkabornas välbefinnande och besöksnäringens utveckling. Vi betraktar Lida och Hågelbyparken
som delar av den kommunala kärnverksamheten, även om driften av de kommersiella delarna givetvis
ska vara i privat regi.

Mångkulturellt Centrum (MKC)
•

Avveckla det kommunala skattestödet under perioden 2022–2025

•

Inför ett gradvis hyresuttag för verksamheten med syfte att nå marknadsnivå 2024

•

Skär ner det kommunala skattestödet med 75% för 2022

Vi anser att det är orimligt att verksamheten inte kan överleva utan kommunala skattemedel. Det är
inte en kommunal kärnverksamhet att bedriva exempelvis migrations/integrationsforskning och
kritiska vithetsstudier. Det bör snarare vara en statlig och/eller regional angelägenhet på högskolenivå.
Vi vill successivt under perioden avveckla de årliga, fasta anslagen från kommunen samt gradvis
införa ett hyresuttag för lokalerna de idag kostnadsfritt disponerar.
MKC måste arbeta intensivt för att hitta en mer stadigvarande finansiering från annat håll än
kommunen. Skulle det sedan visa sig att efterfrågan på MKC:s tjänster är så pass låga att centret inte
överlever utan 60–70 % kommunalt skattestöd som idag bör stiftelsen helt avvecklas.

Nytt fastighetsbolag eller bildande av koncernbolag
Vi vill lägga ett utredningsuppdrag där följande ska ingå:
•

Bildandet av ett nytt Botkyrka Kommunfastigheter Holding AB

•

Bildandet av ett dotterbolag Botkyrka Välfärdsfastigheter AB och föra hit alla kommunens
fastigheter som har förskole-, grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildningsverksamheter samt
vård-och omsorgsboenden

•

Bildandet av ett dotterbolag Botkyrka Kreativa fastigheter AB och föra hit alla kommunens
fastigheter och anläggningar som har fritids-, frilufts- och idrottsverksamheter, bibliotek, med
flera

•

Bildandet av ett dotterbolag Botkyrkabornas Service Center AB och föra hit alla fastigheter som är
till för administration och allmänhetens service typ Kommunhuset, Näringslivsservice, med flera

•

Utredning av möjligheten att inordna AB Botkyrkabyggen som ett dotterbolag
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Syftet med bildandet av en fastighetskoncern är att få ordning på investeringar, underhåll och drift
samt säkerställa varaktiga värden. En renodlad fastighetskoncern har som självklar affärsidé att
erbjuda tidsmässigt utformade funktionseffektiva lokaler för respektive organisations unika
verksamhet. Varje ”hyresgäst” avtalar om lokaler utifrån behov, nytta och egen budget.
Ytterligare en fördel med koncernbildningen är att man inom koncernen kan omdisponera överskott
som uppstår inom ett av dotterbolagen till andra delar av verksamheten.
Respektive fastighetsbolag har full kontroll på sina egna fastigheter och ”sina” kunder och ett eget
förvaltningsintresse att både bibehålla värden och öka dessa. En fastighet som i plan förväntas kunna
vakantsättas bör kunna vara i fortsatt fullgott skick och därmed erhålla ett bättre marknadsvärde vid
försäljning eller vid extern uthyrning. De olika verksamheterna behöver naturligtvis även framgent
veta vad de behöver men bör rimligen få tillgång till rätt expertis, i det aktuella fastighetsbolaget, som
möjliggör så kallade nyckelfärdiga helhetslösningar.
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Utbildningsnämnden
Kommunen rankades på plats 283 av 290 skolkommuner 2021 enligt Lärarförbundet vilket är ett
underbetyg till mittenmajoriteten. Det finns fortfarande grundskolor i Botkyrka där, under vissa år,
knappt hälften av eleverna blir behöriga till gymnasiet. År 2020 klarade endast 67,7 % av alla elever i
årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen i våra kommunala skolor i jämförelse med friskolorna som låg
över 80%. Flera anledningar är att arbetsmiljön, kränkningarna och studieron i de kommunala
skolorna är fortsatt på oacceptabla nivåer.
En annan anledning är att Botkyrka har andra utmaningar än andra kommuner i länet som återfinns
högt upp på rankinglistorna. Våra mest studiemotiverade elever söker sig inte i första hand till skolor
som Grindtorp, Storvreten eller S:t Botvid, utan de söker sig till Huddinge, Stockholm Stad eller
möjligen Tullinge Gymnasium.
Det fria skolvalet kan konstateras vara bra för den enskilde eleven, men får negativa konsekvenser för
utanförskapskommuner/stadsdelar som Botkyrka, Södertälje eller Rinkeby. Effekten blir att
kommunala skolor överrepresenteras av elever som har föräldrar med låg utbildnings- och
inkomstnivå samt sämre kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Det har tyvärr även visat
sig att elever i utsatta områden har en större komplexitet kring olika diagnoser, missbruk och
kriminalitet.
Det kan aldrig vara enskilda barns eller föräldrars uppdrag att utjämna kunskapsbrister hos andra barn.
Det måste uppnås genom starkare stöd, fler och bättre lärare och bättre studiemiljöer. När det gäller
val av skola kommer vi moderater alltid att försvara den enskildes rätt att välja och påverka sin
framtid. Friheten och självbestämmandet får aldrig inskränkas.
Om Skolinspektionen bedömer att en skola har kvalitetsbrister, oavsett huvudman, och misslyckas
med sin åtgärdsplan behövs ett utökat statligt ansvar. Vi anser att Skolinspektionen ska gå in ännu
tidigare och ta över huvudmannaskapet för skolor som misslyckas. Botkyrka uppmärksammades
nyligen riksmedialt för att två av Sveriges 25 sämsta skolor finns här.
En stor del av utbildningsnämndens underskott är kopplade till kommunens migrationsåtaganden.
Skulle vi klara skolans stora utmaningar framöver bättre om vi inte hade haft så höga kostnader
kopplade kring migrationen? Vår hållning är att vi inte ska tillhandahålla mer utbildning än lagkravet.
Finns det tveksamheter bör vi pröva olika fall rättsligen, inte minst när gäller kategorin TF-elever
(elever utan personnummer) där bland annat papperslösa ingår.
Trygghet och studiero har varit ett återkommande tema för oss moderater. Vi har tillämpat det
resonemanget och prioriteringen gentemot alla skolor, men det är bara några enheter som tillämpar det
fullt ut. Skolan skall garantera en lugn och trygg arbetsmiljö med ordning och reda. Alla skolor skall
ha en fungerande likabehandlingsplan mot mobbning och våld. Vi anser att det bör råda nolltolerans
mot alla typer av brott och kränkande behandling i kommunens samtliga skollokaler. Alla brott ska
polisanmälas och socialförvaltningen ska kopplas in.
Pandemins effekter har lett till att skolor snabbt fått ställa om till mer flexibla arbetsformer och under
våren distansundervisning på gymnasiet. Vi ser exempelvis att modersmålsundervisningen i huvudsak
skulle kunna bedrivas på distans, även efter pandemin. På så vis slipper de alltför få legitimerade
modersmålslärarna resa runt och ännu fler elever skulle få en möjlighet till undervisning.
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Vi stod bakom att alla skolor hålls öppna även under covid-19 pandemin. Det är viktigt att börja
utvärdera såväl Utbildningsförvaltningens- som övriga förvaltningars lärdomar kring exempelvis
personalen samt undervisningen, detta kring såväl misstag som framgångar.

Övergripande mål
•

Stoppa inköp av ekologisk mat och fasa in närproducerad mat

•

Inför i huvudsak distansundervisning för modersmål

•

Genomför fördjupade kandidatintervjuer med alla som arbetar med barn, oavsett om det är i
skolan eller fritidshemmen/klubbarna.

•

Se över möjligheterna att sätta ännu högre löner för behöriga lärare som väljer att arbeta i särskilt
utsatta områden

•

Utred SL-kort till alla elever med längre än förvaltningens avståndsgräns till den skola de själva
har valt. Detta oavsett om huvudmannen är kommunal eller fristående

•

Verka för skärpt skydd mot pedofiler

•

Installera porrfilter i skolornas IT-nätverk, från grundskola till gymnasium

•

Utred införandet av tidsbegränsade rektorsanställningar

•

Vi står bakom att på nationell nivå utreda ett slöjförbud i såväl förskola som grundskola

•

Inför en mer disciplinär modell, likt Storvretskolan och Jensen Kvarnsjön, i samtliga kommunala
skolor som har ordningsproblem och påverkad trygghet och studiero

•

Övergå till distansundervisning för samtliga modersmålselever

•

Erbjud specialanpassade lösningar som exempelvis distansundervisning för elever som har
synnerliga skäl. Skolplikten innebär inte ett absolut krav på närvaroplikt.

Förskolan
•

Belys vikten av det svenska språkets betydelse genom att all personal alltid ska prata och
genomföra pedagogisk verksamhet på svenska. Detta gäller barnen såväl personal emellan.
Införandet av språkprov för personal är välkommet då vi har betonat vikten av detta under lång tid

•

Öppna upp, möjliggör och underlätta för fler externa utförare inom förskolan

•

Utred möjligheterna att i ännu större omfattning vidareutbilda obehöriga barnskötare till utbildade
barnskötare och att vidareutbilda barnskötare till förskolelärare

•

Principen att alla Botkyrkabor ska ha gångavstånd till en förskola ska värnas (med undantag av
Grödingelandets långa avstånd)

•

Inför skriftliga omdömen för sexåringar för att kunna se barnens utveckling och behov av
stödinsatser

•

Öka insatserna mot vandalisering. Installera kameror som kan känna av värme och startar höga
ljudlarm när obehöriga vistas vid förskolan efter öppettiderna
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Redan i förskolan läggs grunden för barnens utveckling. Forskning visar att ett medvetet pedagogiskt
arbete med små barn förbättrar deras förmåga att senare lära sig läsa, skriva och räkna. En pedagogisk
förskola är särskilt viktig för barn med läs- och skrivsvårigheter. Den motverkar även
socioekonomiska skillnader. Genom pedagogiskt arbete i grunden blir den sociala rörligheten lika
möjlig för alla.
Fördelen med pedagogiskt arbete i tidig ålder är att man kan fånga upp de barn som tidigt halkar efter
samt lyfta upp barn med svårigheter. Man får bättre översyn samt fångar upp även barn med särskilda
behov, exempelvis ADHD och dyslexi. Det är viktigt att barn redan när de är små får vistas i en
svenskspråkig miljö. En god pedagogisk träning är till stor nytta när barnet väl börjar i grundskolan,
där bättre arbete i grunden ger större förutsättningar för eleverna i framtiden.
Misslyckas vi med att fånga upp de barn som tidigt halkar efter är risken för framtida
skolmisslyckanden och ett liv i utanförskap stort.

Grundskola
•

Nolltolerans - ingen i skolans värld ska behöva utsättas för kränkande behandling eller våld,
oavsett om man är elev eller vuxen

•

Se över och säkerställ hur alla skolor likvärdigt ska behandla alla elever som utsätts för kränkande
behandling

•

Alla brott i skolan ska alltid polisanmälas och socialförvaltningen kopplas in

•

Verka för kameraövervakning inomhus (vid behov) och utomhus i grund- och gymnasieskolorna.
Använd både ”vanliga” och IR-kameror

•

Höga förväntningar måste prägla hela styrkedjan, det gäller inte minst mellan politiker och
förvaltning men också hela vägen ut i klassrummen och på eleverna

•

Våra skolor med stora utmaningar behöver rätt insatser. En tydlig ledning, tydliga krav och tydliga
konsekvenser för de som missköter sig

•

Inför AI – screening för att snabbare upptäcka dyslexi

Vi arbetar för att alla barn ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi eftersträvar en
skola som tillåter alla att utvecklas, även elever med behov av särskilt stöd. Skriftlig information och
utvecklingssamtal ska ges redan från skolstarten. Betyg ska kunna ges tidigare än idag. Målsättningen
är att alla elever ska ha godkända betyg för att kunna klara vidare studier.

Den rätta typen av ledarskap är det som ställer höga krav, men som också för med sig tydliga
konsekvenser för de som missköter sig. Skolvärlden behöver i skolor med ordningsproblem sluta med
mjuka strategier som "lågaffektivt bemötande" och höja förväntningarna och kraven på eleverna. Följs
inte ordningsreglerna behöver det följas av tydliga och avskräckande konsekvenser för den enskilda
eleven.
Vi är emot etableringen av konfessionella skolor. Detta då vi är oroliga för att en konfessionell
inriktning kan bidra till en ökad segregation. Konfessionella skolor motverkar dessutom att elever med
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olika bakgrund får möjlighet att mötas. Detta kan förstås vara ett problem med alla skolor som har en
profil som enbart lockar en viss etnisk grupp via en kulturprofil, alternativt bara lockar en viss
inkomstgrupp.

Gymnasium
•

Näringslivet ska vara mer delaktigt i skolan – de är de framtida arbetsgivarna. Programmen bör
utformas utifrån hur kommande behov och bristyrken på arbetsmarknaden ser ut

•

Alla gymnasieelever ska ha minst ”godkänt” i kärnämnena vid kursslut

•

Sommarskolan för nyanlända bör finnas tillgänglig och erbjudas under fler veckor på sommarlovet

•

Utveckla alla elevers kunskap kring entreprenörskap, i ett utökat samarbete med ex. Ung
Företagsamhet och liknande organisationer

Verka för att staten tar fullt betalningsansvar för gruppen nyanlända som fortsätter att belasta
enheternas ekonomi negativt och ofta behöver minst ett extra år på sig att ta sig igenom gymnasiet
Gymnasieskolorna måste göra omvärldsanalyser och därigenom se samhällets olika behov av
kompetens och kommande bristyrken. Både våra ungdomar och vårt samhälle vinner på att det, inom
gymnasieskolan, finns såväl utbildningar med studieförberedande inriktning som utbildningar med en
tydlig yrkesprofil.
De kommande åren kommer att medföra stora utmaningar för gymnasieskolan. Vi ser just nu ett ökat
elevunderlag och inom några år har vi inte platser för alla våra gymnasieelever boende i kommunen. I
kombination med detta, ser vi även att många elever aktivt väljer gymnasieskolor i andra kommuner
då konkurrensen är hård. Vi måste göra även St Botvids Gymnasium mer attraktivt med rätt utbud av
gymnasieprogram för att dels behålla våra egna elever i kommunen, dels för att attrahera elever från
kranskommunerna. En nyckelfråga är även här frågan om rätt typ av ledarskap och ett fokus på
ordning och reda, disciplin och kravställande.
Samarbetet med näringslivet måste utvecklas fortlöpande så att gymnasieskolorna får tillgång till den
upparbetade kompetens som finns där. Vi måste ligga i framkant när det gäller att anpassa
programvalen till den rådande och kommande verkligheten på arbetsmarknaden.
Yrkesutbildning på gymnasienivå är den mest efterfrågade utbildningen när svenska företag ska
rekrytera. Åtgärder för att flera elever ska välja yrkesutbildning är helt avgörande för att motverka
arbetslösheten. Det finns problem med dagens yrkesutbildning t. ex där utbudet inte arbetsmarknadens
behov, för få väljer ett yrkesprogram samt att för få aktörer kan erbjuda ett relevant
yrkesprogram. Idag kan inte branscherna påverka utvecklingens innehåll. De behöver få ett starkare
inflytande över yrkesutbildningen som exempelvis kunna äga hela eller delar av utbildningen.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Det ska vara tryggt, snyggt och smidigt att leva och bo i Botkyrka. Moderaternas mål och visioner
inom samhällsbyggnadsnämnden lägger vikt på medborgarnas: äganderätt, trygghet, trivsel,
framkomlighet, säkerhet och tillväxt.
Äganderätten och rådigheten
Många av kommunens detaljplaner som reglerar hur vi får och inte får bygga är över 50 år gamla och i
stort behov av en modernisering. Att söka och få bygglov i vår kommun ska vara enkelt. Det ska också
vara enkelt att ta reda på vilka lagar som gäller och ligger till grund för besluten. Därtill ska avgifterna
vara rimliga. Vi måste:
• Modernisera kommunens detaljplaner
•

Förenkla och effektivisera bygglovsprocessen

•

Samarbeta med andra förvaltningar men särskilt mycket med Teknik- och Fastighetsförvaltningen
genom att nyttja kompetenser, affärssystem och genom att samupphandla tjänster och produkter
från leverantörer

För Moderaterna är det av principiell vikt att slå vakt om och stärka äganderätten. Vi ska ständigt
arbeta för att värna den enskilde medborgarens rätt till sina egna lagligt förvärvade tillgångar. Vi ska
ha en god dialog och snabb kontakt med markägare till exempel om att enklare kunna:
• Planera och möjliggör byggandet av fler småhus och villor
•

Bygga om eller ut sitt hus

•

Anlägga en komplementbyggnad eller uppföra en s.k. ”Attefallare” på sin tomt

•

Att få stycka av en bit mark för att låta någon annan förverkliga sin husdröm

Trygghet och trivsel
Botkyrka ska vara tryggt och trivsamt för boende, företagare och besökare. Vägar och torg ska inte
bara fylla en praktisk funktion, utan också vara trivsamma platser med grönska och utsmyckning.
Tyvärr har underhållet av dessa anläggningar under lång tid eftersatts. Här vill Moderaterna satsa. Vi
föreslår också att kameror ska installeras på fler utsatta platser och att kommunen ska anställa fler
ordningsvakter för att öka tryggheten. Vi kommer att:
•

Utöka underhåll och renovering av kommunens gator, parkeringar, broar, parker, torg och
byggnader

•

Utöka antalet mötesplatser både inomhus och i naturen för våra kommuninvånare

•

Förbättra statusen på kommunens ytvattenförekomster

•

Installera fler övervakningskameror för ökad trygghet

•

Anställa 9 – 12 ordningsvakter till olika ambulerande team

•

Se över möjligheten att införa lokalt tiggeriförbud på olika platser i kommunen

Framkomlighet och säkerhet
Mycket behöver göras åt kommunens trafiksituation. Naturligtvis kan dagens köer som har förvärrats
de senaste åren på Hågelbyleden och Huddingevägen (226) inte accepteras utan måste åtgärdas. Gång17

och cykelbanor på sträckan Salem-Tumba-Vårsta-Tegelvreten bör byggas. Trafikhindret som orsakar
köer mellan Tumba och Salem måste rivas och lösas på ett bättre sätt. Fler parkeringsplatser behövs
och säkerheten vid våra busshållplatser behöver ses över. Därför vill vi satsa mycket mer på
infrastrukturen som är eftersatt de senaste decennierna genom att:
•

Anlägga fler infartsparkeringar

•

Öka tryggheten och säkerheten vid våra busshållplatser

•

Verka för att få bort kommunens bilköer i samförstånd med Trafikverket

•

Prioritera underhåll av de vägar och anläggningar som vi redan har

•

Frigöra markytor och underlätta Botkyrkabornas vardag

Vi är inte främmande för att Botkyrka, för kommunens särskilt viktiga infrastrukturprojekt, går in som
medfinansiär med staten. Exempel på detta skulle kunna vara Förbifart Tullinge och en ny tillfartsled
från E4:an till Hågelbyleden samt trafikplats Smällan.

Tillväxt
Med naturnära läge nära väg 226 och E4, men även till pendeltåg, tunnelbana och bussar har vi
utmärkta förutsättningar. Moderaternas mål är att Botkyrka ska vara en attraktiv kommun att bo i när
regionens befolkning växer och därför ska vi:
•

Bygga i mer attraktiva och strandnära lägen

•

Locka fler att vilja flytta till och stanna i Botkyrka

•

Öka förnyelsetakten av gamla detaljplaner

•

Skapa byggklara tomter för nyproduktion måste kunna erbjudas i alla våra kommundelar

För att öka valfriheten i valet av bostad är det viktigt att det finns tillgång till byggklara tomter och att
det finns en tomtkö att ansluta sig till. Byggklara tomter för nyproduktion måste kunna erbjudas i alla
våra kommundelar. Vi ser goda möjligheter till förtätning med bostäder i kollektivtrafiknära lägen i
anslutning till såväl Tumbas- som Tullinges pendeltågstationer. Särskilt centrala Tumba har en stor
potential för utbyggnad.
Vi behöver en marknadsanpassad mix av äganderätter och hyresrätter som uppförs och drivs av flera
olika aktörer. Med en växande befolkning fordras bostadsförtätning och ett starkare näringsliv som
kan ge fler jobb.
Modern samhällsutveckling kräver moderat politik och reformerade strandskyddslagar, inte fler
naturreservat. Att attrahera fler invånare som kan bidra med goda skatteintäkter är nödvändigt för att
stärka Botkyrkas ekonomi. Vi vill möjliggöra bostadsbyggande i attraktiva lägen, exempelvis låga
småhus i Prästviken samt villor och radhus med sjöutsikt mot Mälaren och Saltsjön.
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Teknik- och fastighetsnämnden
Nämnden är kommunens ”byggherre” som ansvarar för att de kommunala verksamheterna har tillgång
till ändamålsenliga lokaler på kort och lång sikt och spelar en avgörande roll i hållbarhetsarbetet.
Man ansvarar även för skötseln av kvartersmark inklusive belysning, samt för
förvaltningen av kommunens lokaler och städning.
Nämnden ansvarar även för leveransen av dricksvatten och avlopp, samt hantering av spill- och
dagvatten. Vidare ansvarar nämnden för kommunens fordon, interna transporter, posthantering och
kommunens tryckeri.

Viktigaste utvecklingsområden
•

Lokalförsörjningen måste reformeras, för att på ett adekvat sätt kunna hantera de kommunala
verksamheternas behov

•

Mer kontroll och uppföljning behövs kring projektering, upphandling och byggande

Organisationen
•

Förstärk tjänstemannaorganisationen genom rätt nyrekrytering och utbildning

•

Anlita spetskompetens när det gäller projektering, kalkyl, upphandling och juridik

Klimatstrategi - hållbar utveckling
•

Infrastruktur för laddning av elbilar (både privata och i kommunens tjänst) bör genomföras
skyndsamt, gärna i samråd med Botkyrkabyggen, andra hyresvärdar och bostadsrättsföreningar
samt andra berörda nämnder

•

Arbeta med kommunens hela fastighetsbestånd när det gäller miljömässiga, sociala och
ekonomiska aspekter

Vi vill intensifiera kommunens och allmännyttans praktiska arbete för en hållbar utveckling. Vi vill
minska kommunens lokalytor genom lokaleffektiviseringar. Kommunens och allmännyttans
fastigheter, lokaler och anläggningar skall utifrån väl underbyggda kalkyler klimat- och
energianpassas med beprövade moderna, tekniska lösningar.

Vatten och avlopp
•

Kommunens ståndpunkt i förhandlingarna med Försvarsmakten är att dricksvatten som levereras
till medborgarna ska innehålla 0% PFAS och på sikt skall allt grundvatten i Botkyrka vara fritt
från det miljöskadliga ämnet PFAS. Tills dess ska inte något ytterligare PFAS läckage drabba
vatten- och markytor i närheten av de förorenade områdena i Tullinge

•

Vi moderater står bakom en utbyggnad av VA i Grödinge till områdena Sandviken, Näs och
Getryggen

•

Anslutningsavgifterna för VA ska ej överstiga motsvarande avgifter i angränsande kommuner
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•

Genomför en översyn av avloppstunnlarna till Himmerfjärdsverket (SYVAB). Sverige har gjort
överenskommelser för att minska belastningen av näringsämnen till Östersjön. Det innebär ökade
krav på rening i, och utsläpp från, Himmerfjärdsverket med ökade kostnader (och höjda avgifter)
som en följd

•

Den planerade utvecklingen av Eriksberg måste finnas med i de kommande VA-planerna.

•

Stora delar av VA-nätet är i behov av löpande reinvesteringar för att det ska hållas intakt

•

Förnyelsetakten är i dag ca 300 år, målet bör under perioden vara att komma ner till närmare 100
år

•

De planerade dagvattenprojekten i Norra Botkyrka bör genomföras inom kort

Lokalförsörjning och fastighetsförvaltning
•

Utred att lägga alla kommunens fastigheter, inklusive allmännyttans, i ett fastighetsbolag med
professionell styrning utefter marknadsmässiga principer

•

Vi moderater vill sälja alla de fastigheter och lokaler som kommunen inte behöver äga

•

Planera för, och prata med Trafikverket, att kunna minska fordonstrafiken genom Vårsta och på
Hågelbyleden

•

Utveckla och utöka kapaciteten för infartsparkeringarna vid pendeltåg och tunnelbana samt anlägg
nya infartsparkeringar i strategiska lägen vid busslinjerna. Komplettera med laddstolpar på
lämpliga platser och ta betalt för kostnaderna.

Lokalbanken är införd. Där räknar förvaltningen med att bara finansiera hälften av kostnaden för
lokalbanken via internhyrorna. En genomlysning av hyresnivåer och externa hyresavtal måste därför
genomföras. Hyran för förvaltningar och privata hyresgäster ska vara neutral och får inte bli ett
otillåtet konkurrensmedel.
Vi måste också planera för möjligheten att bygga moderna parkeringsdäck eller parkeringshus, helst
utrustade med laddstolpar, i centrala lägen. Ett exempel är parkeringsytorna vid kommunalhuset, som
skulle kunna anläggas i flera plan.
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Vård- och omsorgsnämnden
I Botkyrka kommun har vård- och omsorgsnämnden hand om och ansvarar för vård- och
omsorgsboende för äldre och för personer med funktionshinder. Man har också ansvar för hemtjänst,
dagverksamhet, daglig verksamhet, personlig assistans enligt LSS (lagen om särskild service), samt
korttidsboende och anhörigstöd.
I Botkyrka kommun kallas alla som får stödinsatser av nämnden för brukare oavsett om man har
hemtjänst eller får vård-och omsorgsboende. Vi moderater vill att man använder ordet kund respektive
hyresgäst.
Vår värdegrund, att alla människor har lika värde, måste genomsyra alla kontakter inom vård- och
omsorgsnämndens alla verksamheter. All vård och omsorg ska vara individbaserad då människor är
olika. Äldre personer är ingen homogen grupp, så inte heller personer med funktionshinder.
•

Ge kunderna och hyresgästerna bättre bemötande

•

Ge kunderna och hyresgästerna vård och omsorg med kvalitet och valfrihet

•

Koncentrera budgeten till kärnverksamheterna

Pandemin
Sverige och resten av världen befinner sig fortfarande i en pandemi vars effekter har drabbat framför
allt äldre personer och personer ur olika riskgrupper hårt.
Det har gjort att budget och andra frågor om framtiden är lite osäkra inför eventuella nya vågor av
sjukdomen. Kommunen har att ta höjd för detta. Vi måste säkra skyddsutrustning för medarbetare
likaväl som för kunder och hyresgäster. Kommunen måste ha vårdplatser för de som insjuknar och
extra personal vända sig till. Vi behöver också fortsätta med utbildning för personalen i hygien- och
sjukdomsförlopp.
Vi måste säkerställa att alla insjuknade personer inom vård-och omsorg får träffa en läkare
personligen.

Valfrihet
•

Inför LOV-lagen om valfrihet i hemtjänsten, ge möjlighet för småföretag att verka i kommunen

•

Möjliggör och öppna upp för profileringar som exempelvis språk och kultur

Alla människor vill kunna välja och kunna välja bort i olika sammanhang.
Självfallet gäller det för såväl äldre personer som personer med funktionsnedsättning. Vi vill
verka för mer valfrihet, bland annat genom kundvalssystem. Valfrihetsreformer skapar
förutsättningarna för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring. Vi ser gärna många olika
driftsformer så att även mindre företag, kooperativ, stiftelser och intraprenader kan verka i
kommunen.
Vi vill ha en verklig valfrihet för alla människor och inte bara för förvaltningen. Därför vill vi utöka
majoritetens valfrihetsreform inom hemtjänsten. Idag är det 10 procent av hemtjänstkunderna som kan
välja utförare i Botkyrkamodellen och enligt modellen kan det aldrig bli fler än 50 procent som få den
möjligheten. Vi tycker att alla ska kunna få välja eller välja bort.

23

Vård- och omsorgsboende
•

Låt bygga fler vård- och omsorgsboenden/bostäder

•

Inför tydliga parametrar inför beslut vad gäller hög ålder och egen upplevd oro och ångest

•

Se till att alla boenden är i gott skick samt uppdaterade med god teknisk standard

När det inte längre är möjligt att bo hemma med mycket hemtjänst och hemsjukvård ska det
vara enkelt att få komma in i ett vård- och omsorgsboende. Väntetiderna behöver kortas.
För att nå dit måste det byggas fler vård- och omsorgsboenden/bostäder i kommunen. Här
behöver kommunen ta hjälp av olika entreprenörer och privata aktörer. För att en person ska få
positiva biståndsbeslut utgår förvaltningen från flera parametrar. Vi vill tydligt markera att egen
upplevd oro och ångest ska väga tungt liksom även hög ålder.

Vård- och omsorgsboende i Grödinge med vårdcentral
Byggstarten av det planerade boendet i Grödinge har blivit framskjutet till 2023, men vi tror att
behovet finns tidigare och ser hellre att det ska stå klart till senast 2023. Vi ser gärna att det är en
privat aktör som bygger detta boende. Ett starkt medborgarinitiativ har även påtalat behovet av en
vårdcentral med BVC till området och vi vill se möjligheten att förlägga den i samma lokaler som det
nya boendet och de båda kan då med fördel drivas av privat aktör.

Gruppboende, boende med särskild service
•

Bygg de boenden som saknas och som släpar efter trots tidigare beslut

•

Kvalitetssäkra de boendes möjlighet att vara delaktiga i samhället

Korttidsboende/avlastningsboende
•

Bygg fler korttidsboenden/avlastningsboende

•

Utveckla avlastningsboende för anhörigvårdare

Korttidsboenden är viktigt ur många aspekter, de behövs efter en längre sjukhusvistelse eller
efter vissa sjukdomar. Ofta klarar man inte av att åka direkt hem, även om man får fler
hemtjänsttimmar. Oron och ångesten kan göra att man snabbt hamnar på akuten igen och
då är det tryggare och bättre att bo i ett korttidsboende med personal.
Många anhöriga vårdar också sina äldre eller sjuka anhöriga i det egna hemmet. Det är en
oerhört viktig insats som är krävande och svår. Därför behövs det fler avlastningsboenden
för att ge anhörigvårdare möjlighet till vila och egen tid.

Demensboende
•

Bygg fler demensboenden

•

Utveckla och behåll demenssjuksköterskan/organisationen

•

Fortsätt utbilda demenscoacher

•

Utveckla boende och verksamhet även för yngre demenssjuka
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Demenssjukdomarna ökar i takt med att fler blir äldre och äldre-äldre. Det finns också fler
som insjuknar i demens i yngre åldrar. Vi vill därför ha kvar en demenssjuksköterska i
kommunen. Vi tror att det underlättar för kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling och utbildning
av annan personal.
Idag får yngre personer med demensdiagnos (under 60 år) bo i andra kommuner och personer som
ännu kan bo kvar hemma får också åka till andra kommuner för sin dagliga verksamhet. Vi vill ändra
på det genom att kommunen utvecklar egen verksamhet och boende för yngre personer med
demensdiagnos.

Trygghetsboende/Serviceboende (Mellanboende)
•

Möjliggör för en mångfald av trygghetsboenden, i olika driftformer

•

Marknadsför fördelarna med så kallat ”Mellanboende” vilket ger bättre livskvalitet

•

Bjud in företrädare för olika konceptbostäder såsom exempelvis Bovieran

Många kommuner har i egen regi eller på entreprenad utvecklat trygghetsboenden. Man vet
att äldre och äldre-äldre personer som bor i så kallade ”Mellanboende” mår bättre och har en
bättre livskvalitet.
Trygghetsboenden som är ett boende utan biståndsbeslut, är en särskilt utrustad bostad
utan trösklar och med till exempel bredare dörrar samt med olika servicefunktioner i anslutning till
bostaden. Fler trygghetsboenden frigör andra bostäder och påskyndar bostadscirkulationen. Det finns
olika typer av konceptbostäder vars företrädare kommunen borde bjuda in.
Serviceboende är lägenheter med liknande utrustning som trygghetsbostäder. De kan finnas
i särskilt hus, eller i en trappuppgång eller som enstaka lägenheter. I Botkyrka finns Orrens
servicebostäder och man borde utveckla ytterligare bostäder enligt detta koncept. För
servicebostad krävs dock biståndsbeslut.

Hemtjänsten
•

Högre kvalitet - första målet bör vara att nå medelvärde av Sveriges kommuner

•

Större egenmakt att få bestämma vad som ska göras inom beslutsramen

•

Utvärdering av reformen ”egen tid”

•

Högre kontinuitet av vald personal sett i en 14-dagarsperiod

Hemtjänst är en nödvändighet för många, nödvändigt för att personen överhuvudtaget ska
kunna bo i sitt eget hem. Idag saknas vård- och omsorgsboende i Botkyrka kommun, det gör
att många lever med mycket hemtjänst olika tider på dygnet för att klara sin tillvaro. Behövs
också hemsjukvård utökas antalet olika personer som besöker hemmet under ett dygn,
vilket kan vara ångestskapande och ge otrygghet.

25

Vi ska sträva efter en högre kontinuitet av samma hemtjänstpersonal för att skapa trygghet.
Vi anser att med en verklig valfrihet och med fler hemtjänstaktörer kan det vara möjligt att
uppnå det målet.
Botkyrka kommun har idag en bottenplats bland kommunerna i Sverige när det gäller
kvalitet inom hemtjänsten. Därför vill vi moderater ge en oberoende och utomstående
konsult i uppdrag att utvärdera och utreda hemtjänsten.
Botkyrka kommun har genomfört en reform ”egen tid” inom hemtjänsten och den behöver
utvärderas. Man måste se helheten och ifrågasätta kostnader mot kvalitet, nytta
och effektivitet och man måste öka kvaliteten i lagstyrd verksamhet.

Mat och måltidssituationen
•

Maten ska vara god, varierad och näringsrik

•

Måltidssituationen ska vara utan stress för alla, även för de som har matlåda i hemmet

Inom kommunens vård- och omsorgsboende måste finnas valfrihet både vad det gäller
måltidssituationen och matens beskaffenhet. Vi måste arbeta för att nattfastan minimeras
och att näringsintaget på så sätt fördelas över dygnet.

Anhörigvård, hemvårdsbidrag och volontärer
•

Utvärdera hemvårdsbidraget

•

Utred stödet till volontärverksamhet

Hemvårdsbidrag vill vi moderater utreda. De som idag har det uppdraget har inte del i
sjukförsäkringssystemet eller pensionsgrundande inkomst. Vi anser att det kan ge oönskade
inlåsningseffekter. Volontärer, pensionärsföreningar och ”ungdomsföretagare” är viktiga för
äldreomsorgen och för omsorgen om personer med funktionshinder. Någon form av administrativt
stöd kan behöva inrättas för att underlätta för såväl volontärerna som för personalen.

Dagverksamhet, daglig verksamhet och kontaktpersoner
•

Variation i dagverksamheten för större valfrihet

•

Daglig verksamhet hela året för personer inom LSS

•

Utökat nät av kontaktpersoner

Dagverksamhet är viktig för många människor och alla behöver en värdefull fritid oavsett ålder.
Här behövs ett nytänkande, en större valfrihet och ett utökat utbud av kultur. Vi moderater arbetar för
att daglig verksamhet ska finnas hela året, kontinuitet är extra viktigt för målgruppen inom LSS.
Kontaktpersoner fyller också en viktig funktion för många som har svårt att komma ut på egen hand
eller behöver praktisk hjälp för att kunna leva ett liv så rikt som möjlig. Vi måste utveckla och
kvalitetssäkra den verksamheten och säkerställa att det finns rätt antal kontaktpersoner.
Vi får heller inte glömma bort alla de äldre som fortfarande har eget boende eller de som inte har
möjlighet att ta sig dit utan i stället blir passivt sittandes hemma, även de behöver få samma möjlighet
till kulturell stimulans.
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AI, robotar och kameror
• Bejaka den tekniska utvecklingen och våga prova nya saker
•

Utveckla försöksverksamheter med hjälpmedel av robotnatur

•

Använda trygghetskameror & videoteknik - för de som vill ha det och ser sin integritet stärkt av
det
Använd Virtual reality (VR-teknik) för pedagogik och spel

•

Utvecklingen av tekniska hjälpmedel som AI och kameror av olika slag sker snabbt nu. Det får
dock aldrig bli för att ”spara pengar” men kan bli effektiva hjälpmedel för personer som
själva har valt det.
Palliativ vård - vård i livets slutskede
• Ingen person inom vård- och omsorgsboende ska behöva dö ensam
•

Smärtlindrande och ångestdämpande medicin ska vara naturlig del i omvårdnaden

•

Kommunen måste bli bättre på palliativ vård

•

Vi vill att kommunen ansöker om medlemskap i Palliativt kunskapscentrum

I Socialstyrelsens Öppna Jämförelser noterar vi att kommunen har alltför dåliga omdömen bland annat
brytpunktsamtal och lindring mot ångest och smärta. Vi anser att läkare alltid ska träffa
hyresgästen/patienten vid ordinerande av palliativ vård.
Språk, språkombud och utbildning
• Tillräckliga kunskaper i det svenska språket ska vara ett krav för anställning
•

Utred utvecklandet av ett system med språkombud för att säkerställa svenska språket i omsorgen

•

Adekvat undersköterskeutbildning ska vara ett krav för att arbeta i Botkyrka

•

Utbildning för hemtjänstpersonal i matlagning, städkultur samt svenska och andra kulturella seder
och bruk.

Begriplig svenska bör vara ett krav för att kunna få ett arbete inom Botkyrka kommuns vård och
omsorgsnämnd. Vi moderater vill därför utreda hur vi kan införa särskilda språkombud
som kan följa utvecklingen på individnivå bland personalen för att säkerställa svenska
språket. Vi vill att alla ska ha minst undersköterskeutbildning inom omsorgsverksamheten, i ett första
steg 90 procent.
Äldreombudsman
• Inför Äldreombudsmannasystem
Moderaterna vill införa ett system med en Äldreombudsman som Botkyrkabor kan kontakta
för att få vägledning i olika frågor som rör vård och omsorg, i likhet med att det finns en ombudsman
för LSS-omsorgen och barnomsorgen. Nu kommer det att införas en lag om ”fast omvårdnadskontakt”
för hemtjänstkunder. Men det behövs också en kunnig person som kan svara på frågor om hemtjänst
och vård-och omsorgsboende samt annat inom nämndens områden.
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Socialnämnden
Individen och barnets bästa i fokus men i ett fördjupat sammanhang när familjesituation råder.
Socialnämndens verksamheter är starkt styrda av riktlinjer, författningar och lagar. I vårt moderata
budgetalternativ begränsar vi oss till några prioriterade mål och uppdrag som vi kan påverka lokalt i
Botkyrka och som vi tror kommer bidra till ökad kvalitet, effektivitet och stärkt kompetens i
organisationen.

Mål för utveckling av socialnämndens verksamheter
•

Genomlys och rationalisera den centrala administrationen och omfördela eventuella överresurser
till de operativa delarna i våra verksamheter som är närmst medborgarna

•

Aktivera processarbetet i alla organisationsled för att korta ned handläggningstider och undanröja
eventuella dubbelarbeten

•

Initiera interkommunala samarbeten med andra socialnämnder för LVU-placeringar på avstånd.

•

Upprätta plan över verksamheter som vi kan upphandla av andra aktörer.

•

Införa skuld- och budgetrådgivning som grunderbjudande vid all ekonomisk biståndsprövning,
utan kötid och med direkt kontakt

•

Upprätta plan över områden och funktioner som är lämpliga att digitalisera för att kunna ansöka
om via nätet

•

Initiera samarbete med kommunens arbetsmarknadsnämnd för att etablera en ”tim-bank” med
varierande korttidsjobb som kan erbjudas den som söker ekonomiskt bistånd

•

Öka fokus på familjehemsplacerade barn för tidigare prövning av framtida vårdnadsflytt.

•

Initiera nämndöversyn för att möjliggöra att kommunens socialnämnd och vård- och
omsorgsnämnd förs samman

Vi riktar särskilt fokus på ett förebyggande arbete och så långt möjligt i samverkan med andra
förvaltningar, myndigheter och organisationer. Näringslivet skall tidigt involveras i arbetsfrämjande
processer för att öka möjligheterna till praktik och anställningsbarhet. Verksamheter, där så är möjligt,
ska genom upphandling, delvis eller i helhet, kunna utföras av fristående aktörer. Företag och
organisationer inom den s.k. sociala ekonomin skall kunna prövas som kompletterande eller
självständiga utförare.
Socialtjänsten skall fortlöpande säkerställa tillgången till för verksamheterna behövlig kompetens.
Förvaltningen skall löpande och systematiskt driva förbättringsarbetet, i hela organisationen, så att
verksamheter och tjänster tydligt uppfattas som effektiva och kvalitativa.
Socialtjänsten skall aktivt planera och möjliggöra för digitala biståndsansökningar och klientmöten.
Varje kommuninvånare skall kunna erbjudas ett digitalt konto ”mina sidor”, med säker inloggning, där
ansökningar, beslut och korrespondens hålls tillgängliga.
Utanförskap, som följd av långvarig arbetslöshet, bidragsberoende och dess konsekvenser, är ett
betydande problem som bidrar till ökade klyftor och personliga lidanden. Den som söker bistånd på
grund av akuta sociala problem eller tillfälliga ekonomiska svårigheter skall snabbt erbjudas
individuellt och anpassat stöd inom socialtjänsten.
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Aktivitetskrav
Det ska ställas krav på varje individ att aktivt bidra till sin egen anställningsbarhet. Ekonomiskt
bistånd ska alltid, sett till individens egen förmåga, tidigt kopplas till motkrav om arbete eller
utbildning motsvarande förmåga. Aktivitetskravet i försörjningsstödet skall omfatta alla som har
bedömd arbetsförmåga. Ett tydligt samarbete med arbetsmarknadsnämnden är helt avgörande och har
en central roll i detta. Personer med låg eller obefintlig språkkunskap i svenska och som söker
kompletterande försörjningsstöd till föräldraförsäkringen skall delta i språkundervisning också under
föräldraledigheten.
Vi har i motioner till fullmäktige försökt få till stånd att det utarbetas en modell typ "timbank" som
näringsliv, organisationer och kommunen skulle kunna samarbeta kring och fylla med behövliga
arbetsuppgifter och uppdrag av korttidskaraktär. Primär målgrupp, för korttidsarbeten genom
”timbanken”, kan vara personer som långvarigt uppbär ekonomiskt bistånd och som under längre
perioder stått utanför den reguljära arbetsmarknaden. Motionerna har avslagits av den politiska
majoriteten.
För oss moderater är det centralt att politiken ständigt anpassas till de behov och utmaningar som
synliggörs i samhället. Varje människa har rätt att bli synliggjord, komma till nytta och ges jämlika
möjligheter till delaktighet i samhället.

Funktionsvariationer
Med individen i fokus måste vi aktivt förändra situationen för personer med olika
funktionsvariationer. Det är ett enormt slöseri att inte ta vara på alla personers olika färdigheter. I vårt
moderna och tekniskt utvecklade samhälle finns alla möjligheter att kompensera
funktionsnedsättningar med individuellt anpassade hjälpmedel.
Vi moderater har i motioner till fullmäktige förslagit att det införs en kommunal ”arbetsförmedling”
som aktivt kan stödja och vägleda personer med funktionsvariationer till ”vanliga” jobb på
arbetsmarknaden. Motionen fick visst gehör genom beslutet att motionen ansågs ”besvarad” som tyder
på viss samsyn vad gäller behovet. Vi understryker på nytt nödvändigheten av att tillvarata den
kompetens som finns hos personer med olika typer av funktionsvariationer. Den statliga
Arbetsförmedlingen har det överordnade ansvaret att stödja och matcha alla med arbetsförmåga i
arbetssökande, men vi menar att Arbetsförmedlingen inte har förmåga att vägleda till de
samhällsmässiga behoven. Det är därför viktigt att också kommunen påtar sig en aktiv förmedlande
och matchande roll.

Föreningsbidrag
Socialnämnden anslår årligen pengar som föreningar, vilka bedriver ”socialt betingade” verksamheter
som komplement eller som unika kompetenser, kan söka. Dessa föreningsbidrag kan vara avgörande
för respektive bidragssökande förenings möjligheter att kunna driva och utveckla sina verksamheter.
Vi moderater vill medverka till förändring som gör det möjligt för förening som uppfyller
nyttovillkoren att kunna söka bidrag för en längre period än ett år. En sådan förändring skulle kunna
medge att bidrag beslutas för år ett och avsiktsförklaring villkoras för år två och tre.
Grundförutsättning för att bidrag skall beviljas en förening är att denna tydligt i sin verksamhetsplan
kan påvisa kompletterande mervärden till den verksamhet socialtjänsten erbjuder eller rimligen borde
erbjuda för att utveckla det förebyggande arbetet.

30

Boende
Bristen på bostäder är utmanande. Till socialtjänsten vänder sig allt fler för att de saknar egen bostad.
Generell bostadsförsörjning ingår inte i socialtjänstens ansvar utan måste rimligen hanteras i en
strukturell samhällsplanering där politiken har det överordnade ansvaret.
Socialtjänsten har också allt svårare att bistå de egna målgrupperna som av olika skäl behöver bistånd
med bostad. Här måste en aktiv samverkan komma till stånd både inom kommunen och
interkommunalt. Vi ser det som självklart att det allmännyttiga kommunägda bostadsbolaget åläggs ett
tyngre ansvar för den generella bostadsförsörjningen. Ur ett moderat perspektiv är det centralt att
socialtjänsten involveras tidigt i kommunens bostadsplaneringsprocesser. I Botkyrka finns ett varaktigt
behov att förändra strukturen i bostadsbyggandet och kraftfullt öka alternativa upplåtelseformer så att
fler ekonomiskt starka personer, familjer och företagare finner det attraktivt att bosätta sig i
kommunen och att fler vill stanna kvar och göra bostadskarriär.
Ökat byggande och flera typer av upplåtelseformer i alla kommundelarna kommer bidra till en
fungerande flyttkedja som sannolikt kommer frigöra boendeformer som också kan riktas till personer
och familjer med en svagare ekonomi. Om flyttkedjorna blir effektivare bör socialtjänstens
nödvändiga tillgång till bostäder öka.
Trygghet
Ett aktivt samarbete med polisen för att förebygga brott och öka tryggheten i hela kommunen är
oerhört betydelsefullt och utgör ett varaktigt önskemål hos allmänheten. Det är av stor vikt att
kommunen är aktiv i att söka, uppmuntra och utveckla samarbetsformer med polis, räddningstjänst,
organisationer, föreningar, civilsamhället och andra myndigheter. Det förebyggande arbetet måste
ständigt utvecklas och då med särskilt fokus på barn och unga vuxna. Det är en central uppgift att
skapa ett tryggt samhälle för alla. Nolltolerans mot brott skall vara självklart inom alla verksamheter
och så långt möjligt stödja det brottspreventiva arbetet.
Socialtjänsten skall bedriva ett aktivt samarbete med kvinnojour, brottsofferjour och det
brottsförebyggande rådet. Brottsoffrens rättigheter måste tydliggöras och ges prioritet.
Nattvandring fyller en viktig trygghetsfrämjande funktion. Vi vill utveckla denna funktion med fler
sociala och ideella aktörer. Att organisera nattvandring skulle därför kunna ingå som kriterium i ett
målbaserat föreningsstödssystem.
I kommunen har vi allvarliga problem med skadegörelse och kriminalitet som är belastande både
privat och offentligt. Denna negativa utveckling måste stoppas och inte bli en accepterad norm i
samhället! Vi vill därför inrätta ”kommunala trygghetsteam” som kan arbeta förebyggande, hindra,
tillrättavisa eller avvisa personer som uppträder bråkigt eller störande. Detta skall även dokumenteras
och rapporteras till polismyndigheten.

Familjehem
Alla familjehem och vårdinrättningar, oavsett huvudman, som används ska löpande noggrant
kvalitetsgranskas och omprövas. Barns behov av trygghet, omvårdnad och en kärleksfull, social
fostran skall vara grundläggande vid val av familjehem. Socialförvaltningens resurser och organisation
skall vara anpassade till lagstiftarens intentioner om täta uppföljningar. För att öka tryggheten hos
placerade barn, om det känner sig oroliga eller blir utsatta för kränkning eller liknande situation, skall
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barnet ha möjlighet till direktkontakt med socialtjänsten eller socialtjänstens samarbetspartner
(tillgängligt 24/7/365) via telefon, chatt, videolänk eller mail.
När en utredning tidigt visar på att placeringen av ett barn kan bli långvarigt, vill vi att en prövning om
vårdnadshavarens långsiktiga förmåga initieras så tidigt som möjligt. Vi ser inget egenvärde i att
rutinmässigt följa den treårsgräns som Socialstyrelsen har som rekommendation. Sett till
barnkonventionen, som nu är lag, kan en tidigare överflyttning av vårdnaden till ”rätt” fosterfamilj
vara till barnets bästa.

Förtryck och våld
Vi moderater anser att frågor kring hedersproblematik och våld i nära relationer är viktiga för att
belysa den verklighet som fortsatt råder. Det hedersrelaterade förtrycket innebär ofta förföljelse, hot,
psykiskt våld och misshandel. Detta får aldrig normaliseras! Det är därför särskilt viktigt att
kommunen tidigt fångar upp signaler när sådant synliggörs och kommunen visar styrka att agera.
Kommunen måste alltid ta ansvar och vara beredda att ingripa, skydda och hjälpa så tidigt som
möjligt.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Botkyrkaborna ska vara trygga i att miljöfrågorna är högt uppsatta på vår agenda. Fler människor och
företag i Botkyrka är medvetna om, intresserade av och redo för att en klimatomställning behövs.
Denna förändring förutsätter att kommunen och politiken prioriterar rätt.

Samhällsbygget och miljön
• Slå samman Miljö- och hälsoskyddsnämnden med Samhällsbyggnadsnämnden
• Olika samarbeten inom och utanför kommungränsen måste fortsätta utvecklas mer.
• Klimateffektivisera kommunens verksamheter
• Samtliga förvaltningar ska ha en miljöplan och ett hållbarhetsprogram
• Möjliggör byggnation i marina miljöer
• Vi ser gärna pendelbåtslinjer som alternativ resväg

Bygg klimatsmarta bostäder och fler småhus. Stimulera till attraktiva arbetsplatser och utveckla en
fungerande infrastruktur. Vi anser att den styrande majoriteten inte gör tillräckligt stora satsningar på
den offentliga miljön och grundläggande infrastrukturen, vi tänker på allt från underhåll av
fastigheter/vattenledningar/ vägar till gestaltning och skötsel av parker och gångstråk.
Mer bebyggelse kräver större vägar och mer belysning. Vid underhåll, drift och nyproduktion är
klimatneutralitet absolut nödvändig. Ny teknik och forskning krävs för att klara miljökraven.

Utan vatten ingen framtid
•

Uppmärksamma Östersjöns jämviktsläge och möjlig kommande markförlust.

•

Säkrad tillgång till rent vatten och fungerande avlopp i hela kommunen.

•

Ingen latrin- och avloppstömning får förekomma direkt i mark och natur.

•

Säkra att vattenförsörjningsplan och nödvattenförsörjningsplan finns.

•

Vattentäkt, reservvattentäkt, matarledning för nybyggnation och akutvattenförsörjning genom
”tankning” måste kompletteras och fungera på ett snabbt och säkert sätt.
Vi vill lyfta fram att Botkyrka även är en landsbygds- och skärgårdskommun.

•

Vi vill göra det enklare för våra lantbrukare och prioritera närodlat och ser även en utökning av
gårdsförsäljning. Stora delar av den mat som konsumeras i landet köps in via offentlig upphandling
exempelvis till skolor och äldreboenden. Sverige ställer högre krav på djurhållning än de flesta andra
länder. Vi bör också vara beredda att betala för den extra kostnad som dessa krav för med sig. Därför
bör det ställas krav på uppfyllande av motsvarande svenska djurrättsregler vid offentlig upphandling
av mat.
Vi vill även att Östersjön och Mälaren uppmärksammas. Utsläpp i havet tex. från båtlivet ska undvikas
och tanktömningsstationer, båtbottentvättar och spolplattor ska finnas tillgängliga. Farliga ämnen
såsom kemikalier, tungmetaller och andra skadliga ämnen från jordbruk, industri och hushåll, som t
ex. byggavfall, fosfat i tvätt- och rengöringsmedel, medicinrester mm. ska ej belasta vattnen eller
marken utan att preventivt ha kontrollerats. Vattenprover ska tas kontinuerligt inom färskvattennätet
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och följa livsmedelslagstiftningens krav. Flera faktorer som översvämning, torka, förorening och
förändrade väderförhållanden kan påverka säkrandet av vårt dricksvatten.

Utökat skydd och tillsyn
•

Fokus på att inga miljöbrott förekommer

•

Stenmassor och annat material från schakt och muddring ska inte förgifta mark och grundvatten,
stenmassor är dessutom förfulande och skapar stort missnöje

•

Uppföljning och fortsatt kontroll och vid behov utvecklingsarbete runt PFAS/PFOS, lakvatten,
dagvatten, våtmarker, byggmassor-, deponi- och återvinningsplatser

•

Fortlöpande åtgärder mot sliten och smutsig centrummiljö

•

Inför IoT-mätning av papperskorgar och gör dessa oåtkomliga för fåglar och andra djur.

•

Antalet råttor i våra bostadsområden ska minska. Vidta kraftfullare åtgärder mot skadedjur.

•

Särskild satsning mot nedskräpning. Information om förbudet att skräpa ner och hur sopor ska
hanteras

•

Uppmuntra skräpplockning och uppmana till icke-nedskräpning

•

Motverka dumpning av grovsopor i naturen

•

Vi vill stimulera biologisk mångfald

Vi behöver effektiva rutiner för kontroll och tillsyn av verksamheter och dess utövare för att
säkerställa ordningen samt undvika fler miljöskandaler.
Vi behöver en långsiktig planering som arbetar preventivt med rester av sten och jord, som säkerställer
att deras placering ej ska vara centralt belägen och ha säkra transportförfaranden.
Avfallshanteringen är viktig så att inte sjukdomar sprids och att djurlivet och möjligheten till naturnära
upplevelser skyddas. Returstationer ska geografiskt placeras så att kommuninvånarna får bästa möjliga
närhet till anläggningarna och att de smälter in naturligt i den omgivande miljön. Rutiner för
smittskyddsarbete ska säkras på kommunens alla arbetsplatser. Uppmärksamma särskilt tillsyn av
livsmedel, rökfria zoner, alkohol, tobak och receptfria läkemedel samt garantera det skydd som krävs
för våra miljöinspektörer i kriminella miljöer.

Trafik
•

Fler parkeringsplatser måste byggas

•

Fler tankställen och laddstationer för miljövänliga drivmedel som biobränslen och el

•

Få ordning på Hågelbyleden, väg 225 och 226

•

Ökad framkomlighet vid Smällan i form av rondell eller trafikljus

•

Utred rasrisk vid vägkanter på särskilt utsatta platser

•

I Tullinge är centrumplanen, en ny pendeltågsuppgång och tätare tågtrafik viktiga för det
kollektiva resandet.

•

Verka för smidiga förbindelser som knyter an till Spårväg Syd och tvärförbindelse Södertörn
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Botkyrka belastas av tät och tung trafik. Framkomligheten är tidvis svår. Människor ska kunna passera
kommunen smidigt och de boende kunna lämna och återvända hem utan irriterande hinder och
tidsspillan. Vi vill fortsatt utreda möjligheten att minska den täta och tunga trafiken som använder
Botkyrka som en genomfartskommun. Luftkvalitén och bullernivån är inte bra och riskerar att öka.
Kommunen ska ta ett ökat ansvar när det gäller klimat i kombination med smarta lösningar byggda på
vetenskap, långsiktighet och med fortsatt ekonomisk tillväxt och nyetablering i åtanke.

Gestaltning och försköning
•

Estetisk försköning är en förutsättning i ett välfungerande socialt sammanhang och skapar ett i
högre grad välmående Botkyrka att vara stolta över

•

Vägar, parker, gångstråk och övriga ytor ska harmoniera med varandra

•

Kommunen ska arbeta för att uppmärksamma privatpersoner och företag som aktivt bidrar till att
göra kommunen renare och mer estetiskt tilltalande

Att skapa grundläggande möjligheter för en innovativ marknad genom utveckling av våra
kommundelsmiljöer, de ska tåla att jämföras med Stockholms stad. Vi ska skapa förutsättningar för en
framtid som öppnar upp för nya internationella relationer, kunskapsbanker och företagande. Vår
befolkningssammansättning ger oss stora fördelar på en sådan marknad.
Vi ska även stimulera till inflyttning. Samhällsbyggandet ska fylla både en praktisk funktion samt
skapa vackra och trivsamma ytor som förhöjer hälsa och välbefinnande. Vi uppmuntrar utveckling,
med omsorg, för natur- och fritidsaktiviteter i både Lida och Hågelby.
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Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Botkyrkas arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd ska stödja och stimulera lärandet
och ge vuxna möjligheten att utveckla sina kunskaper med syfte att stärka sin ställning på
arbetsmarknaden. Arbetslösheten i Botkyrka är hög jämfört med länet och övriga landet. Andelen
öppet arbetslösa i har ökat och enligt Arbetsförmedlingens statistik för oktober ligger nivån på 14,3 %,
vilket är dubbelt mot snittet i Stockholms län.

Vuxenutbildningen
•

Fler utbildningsanordnare som fokuserar på det individuella lärandet och praktik

•

Skapa fler flexibla lösningar så att den enskilda eleven har möjlighet att kombinera
studier inom vuxenutbildningens olika nivåer

•

Botkyrka kommuns vuxenutbildning ska samarbeta med näringslivet för att snabbt kunna
anpassa yrkesutbildningarna till arbetsmarknadens behov

•

Utveckla samarbetet med arbetsgivare och näringsliv så att tillgången till adekvat antal APLplatser ökar

Arbetsmarknaden förändras i allt snabbare takt. Digitalisering, automatisering och
globalisering innebär att jobb försvinner, andra tillkommer och många förändras. Den
utbildningen och erfarenheten man skaffade sig i 20-årsåldern räcker inte alltid för ett helt
arbetsliv.
När utbildningskraven förändras behöver utbildningsformerna anpassas.
Yrkesvuxenutbildningen måste kunna utbilda vuxna som vill karriärväxla till bristyrken.
Människor ska kunna vidareutbilda sig via vuxenutbildning, distansutbildning eller andra
utbildningsvägar inom ett brett och likvärdigt utbildningsutbud som möter
arbetsmarknadens behov. Det måste bli lättare att få sin kompetens validerad.
Ett förmånligt näringslivsklimat inkluderar välutbildad arbetskraft, modern infrastruktur, hög
IT-kompetens och en effektiv administration. Kompetensförsörjningen är en av de största
utmaningarna för företagen idag. Medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare för
företagens konkurrenskraft. Vuxenutbildningen är viktig för det livslånga lärandet.
Människor ska ha möjlighet att utvecklas i takt med digitaliseringen och den allt snabbare
förändrade arbetsmarknaden. Botkyrka behöver en högkvalitativ vuxenutbildning som
möter den enskildes och företagens krav när det gäller organisation, arbetssätt och
arbetsformer med utgångspunkt från individens behov.

Svenska för invandrare (SFI) och lärlingsutbildningar
• Fler måste klara SFI för att ta sig vidare till jobb eller utbildning. Ett långvarigt behov av
försörjningsstöd måste brytas
• Ett prestationskrav och tydliga mål för varje kursmoment krävs för att fler SFI-elever
snabbare når sina mål och avhoppen minskar
• Integrera SFI, svenska som andra språk och yrkesutbildningen så att den studerande
upplever utbildningen som en helhet och möts av höga och tydliga förväntningar
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• En noggrann och korrekt kartläggning av individens kunskaper behövs för att kunna
individanpassa undervisningen och därmed förbättra genomströmningen i SFI
SFI är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat
modersmål än svenska grundläggande kunskaper. SFI-elever ska erbjudas en utbildning av
god kvalitet som motsvarar elevens behov och förutsättningar och på så sätt förbättrar
genomströmningen, underlättar övergången till och kombinationen med andra utbildningar.
Ett arbete innebär egen försörjning, trygghet och möjlighet att påverka sitt eget liv. Goda
svenskkunskaper är en viktig del av vägen in det svenska samhället och arbetsmarknaden.
Invandrares arbetsmarknadsintegration har stabiliserats på en låg nivå. Trots lång vistelsetid
i Sverige är förvärvsfrekvensen lägre bland utrikesfödda än inrikes födda. SFI,
yrkesvuxenutbildningen och lärlingsutbildningar är viktiga verktyg för att minska den
arbetslösheten.
Kommunen ska i nära samarbete med andra aktörer bidra till att personer som behöver
försörjningsstöd får möjlighet till att bli självförsörjande. Det är viktigt att nyanlända tidigt
får kontakter och ett nätverk för att kunna etablera sig och förbättra sin ställning på
arbetsmarknaden. Målet med att bli självförsörjande genom arbete eller studier ska genomsyra och
vara tydligt i hela processen.

Yrkeshögskolan (YH-utbildningar)
Botkyrka kommun bör utöka samarbetet med branscherna där arbetsbrist råder för att
snabbt kunna anpassa utbudet av YH-utbildningar till dagens och framtidens behov
YH-utbildningar ger den studerande den kunskap som är eftertraktad på arbetsmarknaden.
Samarbetet med branscherna är en garant för att den studerande får den kunskap som
faktiskt behövs för att utveckla morgondagens företagare. YH-utbildningar kommer att ha en
central roll för att tillgodose näringslivets behov och måste kontinuerligt anpassas i takt med
den förändrade arbetsmarknaden.

Matchning- coachning-vägledning
•

Anordna rekryteringsmässor där arbetssökande och företag som kan erbjuda praktik eller en
provanställning kan träffas. En snabb och professionell och mer tillgänglig service genom
utveckling av digitala och automatiserade tjänster behövs.

•

Se över möjligheten att skapa en tidsbegränsad lärlingsanställning för nyanlända och unga upp till
23 år utan gymnasieexamen

För många företagare är kompetensförsörjningen en avgörande framtidsfråga. Även yrken
som erbjuder både god lön och stabila villkor har idag problem med
kompetensförsörjningen. Förvaltningen måste granska utbildningsutbudet, de politiska
arbetsmarknadsåtgärderna och identifiera vilka utmaningar som måste åtgärdas för att
uppnå en förändring som leder till att kompetensförsörjningen i bristyrken förbättras.
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Feriepraktik
•

Öka samarbetet med näringslivet så att fler ska kunna få en framtida anställning efter avslutad
feriepraktik

•

Feriepraktik bör vara en introduktion till arbetslivet och väcka nyfikenhet inför det framtida
yrkesvalet

Kommunen ska erbjuda sommarjobbsanställningar inom kommunens verksamhet och öka
samarbetet med det lokala näringslivet för att ge möjlighet till arbetsintroduktion inom vård
och andra bristyrken.

Daglig verksamhet och LSS
•

Personer med funktionsnedsättning ska få förbättrade möjligheter att komma in på
arbetsmarknaden

•

Arbets- och vuxenutbildningsnämnden ska verka för att underlätta för sociala företag att ta emot
personer med en funktionsnedsättning

•

HAB-ersättningen bör följa kommunensanställdas genomsnittliga procentuella löneökning i

•

Andelen deltagare i daglig verksamhet som upplever delaktighet och inflytande måste öka

•

LSS har inneburit ökad valfrihet, större inflytande och bättre livskvalitet

De som har en funktionsnedsättning ska kunna vara en del av samhällets gemenskap genom
utbildning eller arbete efter sin egen förmåga. För dem som inte har möjlighet att ha ett
ordinarie arbete ska meningsfull sysselsättning och en utvecklad daglig verksamhet erbjudas. Det bör
inte vara ett sommaruppehåll för denna grupp utan årligt arbete och där individen kan påverka
upplägget av sin semester. I Botkyrka ska alla ha möjlighet till att delta i samhällets gemenskap utifrån
sina egna förutsättningar genom utbildning eller arbete.

Minska utanförskapet
• Halvera jobbklyftan mellan inrikes- och utrikesfödda genom att erbjuda
personlig coachning, studie och yrkesvägledning eller hjälp med att få en praktikplats
• Kommunen bör införa inträdesjobb, en tidsbegränsad lärlingsanställning för nyanlända
och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen, i samarbete med arbetsmarknadens olika
aktörer
Den stigande arbetslösheten under Coronakrisen har slagit hårdast mot svaga grupper i samhället, såsom
lågutbildade och svenskar med utländsk bakgrund. En tredjedel av alla arbetslösa har varit utan jobb i
över ett år. Ett närmare samarbete med det lokala näringslivet kan vara nyckeln till att lågutbildade och
personer långt ifrån arbetsmarknaden kommer i egen försörjning.
Att hitta innovativa lösningar på problemet genom att öka samarbetet med näringslivet och kommunens
småföretagare för att bemöta kommande utmaningar kan vara avgörande. Det måste vara lätt att starta,
driva och utveckla företag i kommunen.
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Kultur- och fritidsnämnden
Vi vill att Botkyrka ska vara en kommun som satsar på kultur och idrott i nära samarbete med
näringsliv och föreningsliv. En kommun som ungdomar finner det attraktivt att växa upp i och där
man vill fortsätta bo och leva sitt liv.
Arbetet med att förbättra folkhälsa ska alltid prioriteras både fysiskt och psykiskt. Att vara aktiv inom
idrott bidrar till detta. De senaste två åren har den politiska majoriteten tagit steg i denna riktning men
vi anser att det finns utvecklingsbehov för att leda till långsiktiga resultat och kvalité.
Vi ska aktivt verka förebyggande gällande droger, tobak och alkohol och tydligt visa nolltolerans för
sådant användande i och utanför kommunala anläggningar. Idag saknas detta.

Föreningsbidrag
•

Kommunen bör främja idrottsverksamheterna med att öka anslagen

•

Föreningsbidragen ska riktas till barn- och ungdomar samt funktionsnedsatta och seniorer. Vuxna
får stå för sina egna kostnader

•

Prioritera föreningsbidraget till flickor för att fördelningen mellan könen ska bli mer jämställd

Fritidsutbudet ska rikta sig till aktiviteter för barn och ungdomar, funktionsnedsatta och äldre.
Verksamheterna för dessa grupper ska i första hand finansieras inom förvaltningens budget och de ska
fungera som komplement till det som föreningslivet eller andra aktörer erbjuder. Vi anser inte att
skattepengar normalt ska finansiera vuxenverksamheter, som exempelvis mötesplatsföreningar. Vi vill
också utöka föreningsbidraget, främst för barn- och unga, så att föreningarna inte alltid lever på
marginalerna utan också får utrymme för att utveckla sina verksamheter. Detta kommer att ske på
bekostnad av de vuxna som vi tycker kan bära sina egna kostnader.

Biblioteken
•

Vi vill att biblioteken ska ha ett modernt och efterfrågat utbud

•

Vi vill pröva möjligheten att låta något eller några av våra kommunala bibliotek drivas i extern
regi. Vi tror att ett eget ansvar och möjligheten till att få utveckla egna idéer skulle ge ett större
engagemang, något som i sin tur även skulle locka nya besökare

•

Vi vill att kommunen i större utsträckning utvecklar barnvänligheten på biblioteken. Erfarenhet
visar att det är viktigt med läsning och därför bör vi satsa på barn och ungdomar för att göra
biblioteksmiljön än mer främjande för dessa åldersgrupper

Fritidsgårdar
•

Vi vill att fritidsgårdar är öppna under sommarlovet där behov finns

•

Fritidsgårdarnas utbud måste utformas så att de är lika attraktiva för både flickor och pojkar

•

Det är viktigt att personalen arbetar aktivt med att förändra dåliga attityder och fördomar gentemot
exempelvis olika grupper i samhället och uppmuntra till jämställdhet mellan könen
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•

Särskilt bör det säkerställas att inga kriminella eller personer med kopplingar till kriminella
nätverk arbetar där

Fritidsklubbar
•

Mellanstadieelever, 10–12 år, ska ha möjlighet att tillbringa eftermiddagarna på en fritidsklubb i
närheten av sin skola.

•

I fritidsklubbarna ska det givetvis också finnas plats för barn med olika funktionsnedsättningar.

•

Miljön på fritidsklubbarna ska vara stimulerande och det ska tillhandahållas välutbildad personal
och ett varierat utbud av aktiviteter för både flickor och pojkar.

För äldre
•

Våra äldre som bor på våra boenden ska också ha tillgång till stimulerande kulturella
verksamheter.

•

Verksamheterna ska erbjuda möjligheten att ta del av musik, litteratur, spel och andra upplevelser.

•

Det bör också göras en specifik informationssatsning för våra äldre medborgare över vad
kommunen och föreningslivet har att erbjuda.

Alla behöver en värdefull fritid oavsett ålder. Vi får heller inte glömma bort alla de äldre som
fortfarande har eget boende och kanske besöker våra dagliga verksamheter eller de som inte har
möjlighet att ta sig dit utan i stället blir passivt sittandes hemma. Även de behöver få samma möjlighet
till kulturell stimulans.

Städstandaren i lokalerna
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en förstudie som visar att den bristfälliga
städstandarden påverkar om ungdomar duschar eller inte. Våra omklädningsrum och duschar måste
inbjuda till att man vill duscha.
•

Kommunens idrottshallar, utomhusplaner och andra utrymmen såsom exempelvis duschrum ska
alltid hålla en god standard, vara välstädade och ha fungerande utrustning. Det är för oss
moderater självklart att den lägsta städstandardnivån skall anpassas till det verkliga behovet och
att städkontroll bör införas särskilt under helger

•

Våra anläggningar måste systematiskt och regelbundet ses över gällande renoveringsbehov och
klottersanering

Hyror och arenor
• Lägg driften och verksamheten av Botkyrka rackethall på en extern entreprenör
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Gällande arenor så vill vi i större utsträckning se privata aktörer som håller i driften då det över tid har
visat sig att kommunen har varit ineffektiv i detta. En privat aktör skulle i högre grad skapa incitament
av alla möjliga slag för fler besökare.

Simhallar och simskola
•

Bygg en ny och modern simhall. Möjliggör för externa entreprenörer att drifta den samt simhallen
i Fittja

•

Erbjud babysim om efterfrågan finns

•

Simkunnigheten i kommunen måste öka

•

Avveckla separata könsseparerade badtider

Babysim gör att barnet tidigt får en kontakt med vatten vilket ger en grundläggande vattentrygghet
som är positivt för simkunnigheten när barnet blir äldre. Detta skulle kunna anordnas i samverkan med
någon extern aktör i våra simhallar eller i samverkan med något av simsällskapen på uppdrag av
kommunen.

Kultur & konsthall
• Lägg ner konsthallen alternativt ompröva huvudmannaskapet
•

Sänk 1% målet av konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation till högst 0,5 % och inför
kostnadstak per byggprojekt.

Kommunen satsar idag en hel del på upplevelsenäring som har ett stort utbud: film, cirkus, teater och
många andra former av underhållning och upplevelser. När det gäller finansieringen av allt detta anser
vi moderater att pengarna i större omfattning ska komma från exempelvis investerare, sponsorer och
intäkter via försäljning av biljetter m. m. Liksom många andra näringar måste även dessa kunna stå på
egna ben. Kommunen ska därmed endast betala för det som kommunen beställer.
Vi vill inte använda skattemedel till verksamheter som endast kommer ett fåtal personer till godo till
exempel Kreativa Fonden och Drömdeg. Vi anser även att Cirkus Cirkör bör kunna erhålla en lägre
del skattemedel och lokalsubventioner. Vi är inte heller främmande för att ompröva
huvudmannaskapet för den nya konsthallen då den inte ingår i den grundläggande välfärden.

Kulturskola
• Utveckla kulturskolan för framtiden gällande innehåll och behov
•

Prioritera musikundervisningen högre. Vi moderater accepterar inte undermåliga lokaler

•

Korta köerna genom att införa ett checksystem

Kulturskolans verksamhet bidrar till att ge barn och ungdomar möjlighet till ett kreativt skapande. Det
råder ett stort tryck på att få börja spela ett instrument
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Revisionen
Revisionen ska enligt kommunallagen årligen granska, i den omfattning som följer av god
revisionssed och revisionsreglemente, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och styrelsernas
förvaltningsområden. De ska pröva om verksamheten har utövats på ett ändamålsenligt, och utifrån
ekonomisk synpunkt tillfredsställande, sätt samt granska om räkenskaperna är rättvisande och om
internkontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Kommunens nämnder och förvaltningar får
genom revisionen impulser som bidrar till effektivisering av verksamheten, säkrare rutiner och i vissa
fall besparingar. Det innebär också att revisionen är en värdefull resurs i arbetet med att kvalitetssäkra
kommunens verksamheter samt att verka för en god ekonomisk hushållning. Revisionens
ambitionsnivå är vidare att ge kommunfullmäktige ett fullgott beslutsunderlag för dess
ansvarsprövning. Revisionen har, i dialog med kommunfullmäktiges presidium, fastställt en
ambitionsnivå att verka för ett totalt revisionsanslag på en promille av kommunens omslutning. Vi
anser att revisionen bör undantas från kravet på effektiviseringar.

Driftsammandragning 2022

Driftmedel
Kommunstyrelsen
KS/KF förfogande
Samhällsbyggnadsnämnden
-Exploateringsverksamheten
Teknik- och fastighetsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Arbetsmarknads- och Vux.
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Revision
Summa nämndernas
nettokostnader
Gemensamma poster
Verksamhetens driftkostnader efter
avskrivningar, netto
Avdrag avskrivningar
Skattesänkning 25 öre
Prioriterade satsningar
Summa M-budget
Förbättrat balanskravsresultat:

Moderaternas
driftramar
-343,7
-37,7
-201,9
0
-61,7

M-effektiviseringar i
miljoner kronor vs
majoriteten
60,6
0
2,0
0
0,6

-17,5
-282,6
-287,7
-2 759,0
-689,2
-1 285,3
-4,8

0,2
5,7
2,9
0
0
0
0

-5971,2
3,0

72,1

-5968,2
302,1
-51,0
-16,0
-5733,1
5,1
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Finansiering av sänkt skatt 2022 (kostnad ca 51 miljoner kronor)

Nämnd

Effektivisering
(%)

Miljoner
kronor

Kommunstyrelsen[2]

15 %

60,6

Kultur- och fritidsnämnden[3]
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Revisionen

2%
1%
1%

5,8
2
0,6

1%

0,2

1%
0
0
0
0
Totalt:

2,9
0
0
0
0
72,1

1] Uppgift från ekonomichef (10/)
[2] Halvering av kommunikationsenheten, extra nedskärning i övriga enheter samt medborgarcenter till två. Halvering stöd Subtopia
& MKC.
[3] Medel till mötesplatsföreningar för unga, personer med funktionsavvikelse och seniorer kvarstår. Övriga överskjutande medel
omfördelas som tillskott till idrottsföreningarna och Kulturskolan. Avveckling konsthall. Lägre procentgrad konstnärlig utsmyckning.

Prioriterade satsningar
2022 -2025
Trygghetsteam
Tryggt & snyggt
Äldreombudsman
Demenssköterska heltid
Extra fastighetsunderhåll
(kapitalkostnader)
Ta bort köerna till skuldsaneringen
Satsning på Storvretens IP
(kapitalkostnad på driften)
Kapitalkostnad medfinansiering
Smällan
Öka förnyelsetakter av detaljplaner
Totalt

SBN
SBN
VON
VON

M
8,0
2,0
0,7
0,8

TN
SN

1,0
1,5

KFN

0,1

SBN
SBN

0,1
1,8
16,0
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