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Ett hållbart och jämlikt Södertälje

Miljöpartiet har varit med och styrt Södertälje i 
snart 20 år och vi är stolta över den utveckling som 
just nu sker i kommunen. Vi ser den potential som 
Södertälje kommun har att förena livskvalitet för 
kommuninvånarna med ett större ansvarstagande 
för en hållbar utveckling. Särskilt stolta är vi 
över att ha bidragit till att ge kommunen en 
hållbarhetsprofil och att ekologisk mat och odling 
idag är starkt förknippat med Södertälje kommun.

Under flera år har Södertälje arbetat med 
utmaningar som kriminalitet och segregation. 
Södertälje har också tagit ett stort ansvar 
med en omfattande flyktingmottagning, och 
fortfarande finns det många människor som lever i 
trångboddhet och fattigdom. Bilden av Södertälje 
har i stor utsträckning handlat om utmaningarna, 
men detta har förändrats och nu börjar hela 
Sverige se att Södertälje har vänt utvecklingen, 
och vi går mot en tid med ökad trygghet, stabil 
ekonomi, stigande skolresultat och mer jämlikhet. 

Södertälje är en fantastisk kommun. Här finns en vacker stad med vatten 
och grönska, en levande landsbygd med åkrar och skog, en attraktiv kust, 
små och stora företag, ett starkt civilsamhälle och kultur av många olika 
slag. Belägen mellan Östersjön och Mälaren är Södertälje en knutpunkt 
där människor från hela världen möts.

Världen står inför sin kanske största ödesfråga 
någonsin. Hur vi människor handlar inom det 
närmsta decenniet, lokalt såväl som globalt, 
kommer vara avgörande för hela jordens framtid. 
Att hejda klimatförändringen, att minska våra 
ekologiska fotavtryck, att ge våra barn och 
barnbarn förutsättningar att leva ett gott liv och 
förverkliga sina drömmar - det är vår utmaning 
här och nu! 

Vår vision av Södertälje är en plats där människor 
vill bo och arbeta, och där våra liv är i samklang 
med naturen. Samhället präglas av öppenhet, 
demokrati och mångfald, med skola och välfärd 
som ger alla samma förutsättningar att må bra. 
En grönskande stad med kreativa mötesplatser, 
en levande landsbygd, ren luft och rent vatten – 
det är viktiga förutsättningar för livskvalitet, nu 
och i framtiden. Miljöpartiets kommunpolitiska 
program 2019-2022 visar en väg som tar oss dit. 
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Biologisk mångfald
Ekosystemtjänster är funktioner i naturen, som 
att vilda insekter pollinerar växter så vi får något 
att skörda, att vatten renas och regleras, att 
kretsloppen fungerar för viktiga ämnen som kol, 
kväve och fosfor, att bördig jord bildas och att 
det finns fisk i haven och friska träd i skogen. En 
växande kommun som Södertälje ska utvecklas i 
samklang med ekosystemtjänsterna. När staden 
förtätas är det viktigt att se till grönytor och träd 
som behövs för att ge skugga och livsmiljöer för 
fåglar och insekter. Stadens parker och gårdar 
ska göras grönare för att öka den biologiska 
mångfalden i staden. 

Skog och mark
Södertälje kommun är en markägare med stora 
innehav av både jordbruksmark och skog. Att 

Miljöpartiet vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt 
om vårt djupa beroende av varandra. En grön samhällsanalys bygger på en 
helhetssyn – allt hänger ihop. Vår ekonomi, vårt välbefinnande och hela vår 
överlevnad är beroende av biologisk mångfald och de ekosystemtjänster 
som naturen förser oss med. Att skydda, återställa och bruka ekosystemen 
hållbart är en självklar solidaritetshandling mot människor, naturen och 
kommande generationer.

1. MILJÖ OCH KLIMAT

värna åkermarken från bebyggelse är nödvändigt 
för framtidens livsmedelsförsörjning. Södertälje 
ligger i framkant när det gäller ekologisk och 
närodlad mat och vi vill fortsätta den utvecklingen. 
Kommunens jordbruksmark ska brukas ekologiskt 
och hållbart, och näringen ska tas tillvara i lokala 
kretslopp. Skogen ska skötas hyggesfritt och på 
ett hållbart sätt, för att värna livsmiljöerna för 
skogens växter och djur och för att ge rekreation 
och hälsa åt Södertäljes kommuninvånare.

Vatten
Vi ska ta hand om och nyttja haven, sjöarna och 
de marina resurserna på ett hållbart sätt. Att säkra 
tillgången på dricksvatten och värna biologisk 
mångfald i våra vattenmiljöer går hand i hand. 
Kommunens vattendrag är en viktig resurs för 
rekreation, gröna näringar som naturturism och 
ett ekologiskt hållbart fiske. 
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Våra vatten får ta emot stora mängder föroreningar 
och utsläpp. Det vatten som rinner genom 
odlingslandskap och förbi industriområden måste 
också renas innan det når större vattendrag. Detta 
bör i större utsträckning ske i fler lokalt anlagda 
våtmarker och synliga vattendrag. Viktiga 
våtmarker i kommunen ska fortsätta att skyddas 
och utvecklas. Fiskar och andra vattenlevande 
djur ska få fria vandringsvägar.

Plast och kemikalier
Östersjön tar emot utsläpp av läkemedelsrester som 
kan orsaka beteende- och reproduktionsstörningar 
hos levande organismer, och bidra till 
multiresistenta bakterier. Här finns även rester 
av bekämpningsmedel, tungmetaller och 
mikroplaster.  Kommunen ska ligga i framkant 

när det gäller teknik för rening av avloppsvatten. 
Därför vill vi investera i fler och bättre metoder 
för rening. 

Partikelhalterna i luften är för höga på vissa 
platser i staden, och eftersom detta riskerar att 
skada människors hälsa måste kraftfulla insatser 
sättas in för att sänka dem. Användningen 
av farliga kemikalier måste minska. Genom 
information, samarbete och tillsyn vill vi arbeta 
för att farliga ämnen fasas ut ur kretsloppet. När 
kommunen upphandlar varor och tjänster ska det 
göras med medvetenhet om hur olika materialval 
påverkar hälsa, miljö och klimat. Hållbara 
materialval ska göras inom alla sektorer. Särskild 
uppmärksamhet behöver vi ägna åt plasten för att 
minska klimatavtrycket och förhindra plastskräp 
att hamna i naturen och i världshaven.

Främja den biologiska mångfalden i staden och tätorterna.

Skydda mer värdefull natur och göra den mer tillgänglig för all-
mänheten.

Värna jordbruksmarken och fortsätta främja lokal och ekologisk 
livsmedelsproduktion, utifrån kommunens odlingsstrategi. Fler 
ytor ska upplåtas till stadsodling.

Se till att Södertälje är fortsatt ledande inom ekologisk offentlig 
måltid och att andelen ekologiska livsmedel inom kommunens 
verksamheter successivt ökar till 100 procent.

Sköta kommunens skogar efter ekologiska principer och göra dem 
mer tillgängliga för våra medborgare. En faunapolicy skall tas 
fram för att öka den biologiska mångfalden.

Förbättra våra sjöars och vattendrags ekologiska status.

Öka omfattningen av lokal hantering av dagvatten och avlopp.

Minska användningen av skadliga kemikalier, genom krav i upp-
handling, samarbete och tillsyn.  

Minska plastanvändningen och förhindra spridningen av mikro-
plaster i mark och vatten.

Utreda miljözoner och andra åtgärder för att förbättra luftkvalite-
ten i stadsmiljön.

Miljöpartiet vill: 
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Klimatförändringar
Samhället behöver redan idag förbereda sig på 
extremväder som ökad nederbörd, värmeböljor 
och torka, och på sikt fler klimatflyktingar. Ett 
förändrat klimat behöver vägas in i planering, 
nybyggnation och renovering för en god 
klimatanpassning. Ett framgångsrikt klimatarbete 
kan bidra till tryggad livsmedelsförsörjning, rent 
vatten, hållbart utnyttjande av naturresurser och 
ekosystem, mänsklig säkerhet, jämställdhet och 
hälsa. 

Södertäljebornas materiella konsumtion måste 
minska, till förmån för upplevelser istället för 
prylar. Medborgarna ska få kunskap och stöd i 
att leva så att utsläppen av växthusgaser, sett till 
varje persons konsumtion, minskar till en globalt 

De pågående och snabbt accelererande klimatförändringarna äventyrar 
förutsättningarna för människans framtid på jorden. Redan idag påverkar 
de oss lokalt. Vi måste agera omedelbart för att hejda klimatförändringarna 
och begränsa deras konsekvenser. Södertälje kommun är en liten pusselbit 
i den globala klimatomställningen, men vi ser vikten av att gå före och vara 
en god förebild. När invånarna får stöd i att göra rätt val kan omställningen 
till förnyelsebar energi gå fortare. Det ska vara lätt att göra rätt.

2. KLIMAT OCH ENERGI

hållbar nivå. Miljöpartiet vill främja cirkulär 
ekonomi, alltså en ekonomi som hushåller med 
naturresurser, och där material och energi i 
produkter går att uppgradera, återanvända eller 
återvinna. 

Transporter
Samhälls- och stadsplaneringen ska leda till färre 
resor och transporter. Transportsektorn står för 
en stor andel av utsläppen. Den bör ställa om 
till smartare logistiklösningar och alternativa 
drivmedel. Kommunen har kommit långt i bruket 
av miljöfordon, men behöver ta steget att bli helt 
fossilfri. När färre är beroende av bilen och fler 
resor sker med miljöbränsledriven kollektivtrafik, 
cykel och till fots får Södertälje renare luft, 
bättre hälsa, en mer attraktiv stadsmiljö och nya 
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möjligheter att resa på landsbygden. Vi ser stora 
möjligheter att bygga ut cykelvägar och genom 
andra satsningar på pumpar, garage och lånecyklar 
göra Södertälje till en cykelkommun.

Energisystem
Tillgången på förnyelsebar energi är avgörande 
för att kunna minska skadliga utsläpp och få 
bukt med klimatförändringarna. En stor andel 
av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer 
från utvinning, omvandling och användning av 
fossil energi. Inom Södertälje kommun behöver 

vi arbeta kraftfullt med omställningen till ett mer 
hållbart energisystem. Samtliga nämnder och 
bolag ska arbeta för att målet nås om en fossilfri 
kommun 2030. Solcellsparker och fastighetsnära 
elproduktion på tak och väggar ska snabbt byggas 
ut. Energianvändningen i bostadssektorn ska 
minska genom ökade krav vid nybyggnation och 
renovering av det befintliga bostadsbeståndet. Det 
ska vara lönsamt och enkelt för privatpersoner 
att bygga energieffektiva hus och att investera i 
solceller. 

Anpassa Södertälje kommun för ett förändrat klimat med exempel-
vis bättre grönstruktur och smart dagvattenhantering. 

Underlätta hushållens återvinning av avfall och utveckla kommu-
nens system för återvinning. Den gröna plastpåsen ska ersättas med 
ett mer miljövänligt alternativ.

Starta produktion av biokol genom Telge Återvinning.

Göra resor och transporter mer klimatsmarta, bland annat genom 
att bygga ut infrastrukturen för fossilfria fordonsbränslen.

Förbättra kollektivtrafiken, inte minst genom att arbeta för tätare 
avgångar på Gnestapendeln och tågstopp i Hölö.

Bygga ut cykelvägnätet både inom och mellan kommunens tätorter, 
samt anlägga cykelgarage och cykelpooler.

Minska och effektivisera energianvändningen. Kommunen ska vara 
en föregångare i omställningen till 100 procent förnybar energi. 

Öka solenergiproduktion på kommunens fastigheter.

Främja energisnålt och miljövänligt byggande genom krav i mar-
kanvisning och när kommunen själva bygger nya eller renoverar 
befintliga bostäder och lokaler.

Miljöpartiet vill: 
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Barns rättigheter
Sverige är på väg att införliva FN:s Barnkonvention 
i svensk lag, vilket innebär en utmaning för 
kommunen att anpassa organisation, arbetsformer 
och styrdokument. Miljöpartiet ser positivt på 
denna förändring och den förstärkning av barns 
rättigheter som följer. Vi kommer arbeta för att 
lagförändringen får en reell och positiv inverkan 
på barns rättigheter och livskvalitet i kommunen. 

Förskola
En trygg barndom med goda möjligheter till lek 
och lärande ska vara en rättighet för alla. Barn 
är aktiva medskapare av samhället, inte passiva 
mottagare av det samhälle som vuxna skapar åt 
dem. Personaltäthet är viktigt för att skapa en god 
förskolemiljö, men är inte det enda av betydelse. 
Att barn mår bra och känner sig sedda möjliggör 

Barn och unga som växer upp i Södertälje kommun ska uppleva trygghet och 
erbjudas en stimulerande utveckling. En stor del av barns och ungdomars liv 
tillbringas i skolmiljöer. Södertälje har genom flera års systematiskt arbete 
stadigt ökat resultaten, och vi ska fortsätta på det inslagna spåret. Viktigt är 
att bryta skolsegregationen och intensifiera arbetet mot en jämlik skola, där 
lika god kvalitet råder oavsett vilken skola det är och vilken bakgrund eleverna 

3. BARN OCH UNGA

lärande och utveckling. Miljöpartiet ser positivt 
på att det finns många fristående förskolor och 
skolor i kommunen, vilket ökar valmöjligheterna 
för föräldrar och barn.

Skola
Vi vill skapa en mer jämlik skola där alla elever 
kan lyckas oavsett förutsättningar. Elevernas 
lärande, nyfikenhet och kreativitet ska stimuleras 
genom pedagogisk mångfald och normkritisk 
medvetenhet. Varje elev ska bemötas på sin nivå 
och få de utmaningar och den stimulans som 
behövs för att trivas och utvecklas. Barn som 
har särskilda behov för att kunna utvecklas skall 
få sina behov tillgodosedda. Vi ska fortsätta med 
att systematiskt förbättra Södertäljes skolor och 
studieresultat.
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Barn och miljö
Giftiga material har länge, på grund av okunskap, 
använts i förskola, skola och på barns lekplatser, 
vilket leder till att små barn får i sig mer gifter 
än vad som är lämpligt för deras kroppar, och att 
skadliga ämnen sprids i naturen. Nu när vi vet 
mer om olika materials hälso- och miljöpåverkan, 
behöver vi se till att platser där barn vistas är 
fria från skadliga ämnen och produkter. Det 

är också viktigt att unga får ökad kunskap om 
miljöproblem globalt och lokalt, och vad som 
behöver göras för att stoppa klimatförändringarna. 
Även om huvudansvaret för detta ligger på skolan 
och redan ingår i läroplanens mål, kommer 
Miljöpartiet verka för att denna ambition blir 
verklighet och leder till ett ökat miljömedvetande 
bland kommunens unga invånare.

Vidta åtgärder för att minska den ökande psykiska ohälsan bland barn 
och unga.

Fortsätta servera ekologisk och god mat till Södertäljes elever och för-
skolebarn, med ett minskande matsvinn.

Säkerställa att det finns tillräckligt med elevhälsovård och specialpe-
dagoger för att stötta de elever som behöver särskilt stöd i sitt lärande.

Inom skolan rikta fokus på att åstadkomma förbättringar gällande 
studiero, lust att lära och arbetet mot diskriminering.

Fortsätta använda den modell som idag används i Södertälje kommun 
för omfördelningen av resurser mellan skolor utifrån olika behov. 

Göra miljöer där barn vistas, i synnerhet förskolor och lekplatser, fria 
från giftiga ämnen och produkter. 

Arbeta för att alla barn och unga ska känna till och ha arbetat med 
FN:s globala mål/Agenda 2030. 

Miljöpartiet vill: 
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Kultur och bibliotek
Miljöpartiets kulturpolitik bygger på att alla 
ska kunna utöva och ta del av kultur på jämlika 
villkor. Ett dynamiskt kulturliv med många olika 
aktörer bidrar till en vital demokrati. Fler ska 
aktivt delta. Biblioteken ska ha goda öppettider 
och god fysisk tillgänglighet. Folkbildningen är 
viktig och studieförbunden ska fortsatt stöttas 
aktivt i sitt arbete med bildning och kultur. 
Södertälje ska utveckla viktiga kulturattraktioner 
som Tom Tits Experiment och Torekällberget. 
I kommundelarna finns ett rikt kulturutbud som 
ska stöttas av kommunen för att kunna tillvarata 
intresse och förmågor som finns lokalt.

Idrott
Idrott är en av de mest betydelsefulla folkrörelserna 
när det gäller att bidra till främjandet av folkhälsa. 
Den skapar gemenskap och ger möjligheten för 

Tillgång till kultur och ett varierat, rikt fritidsutbud är viktigt för folkhälsan 
och för att skapa ett väl fungerande och inkluderande samhälle. Miljöpartiet 
vill att hela Södertälje kommun ska leva, och verkar för ett rikt och varierat 
kultur- och fritidsutbud för alla åldrar, oavsett ekonomiska förutsättningar. 
Alla i kommunen ska också ha tillgång till natur och skog i sitt närområde.

4. KULTUR OCH FRITID

människor att mötas och på så sätt har idrotten 
och andra fritidsaktiviteter även en viktig social 
dimension. Södertälje har en lång tradition av 
starka idrottsföreningar och ska fortsätta vara en 
föreningsvänlig kommun. Det är viktigt att det 
finns bra och miljövänliga idrottsanläggningar runt 
om i kommunen och att tider och resurser fördelas 
rättvist. Det är även viktigt att stödja grupper, 
främst unga personer, som inte är organiserade 
i någon förening, genom att möjligheter till 
spontanidrott förstärks.

Friluftsliv
Södertälje har många vackra naturområden och 
reservat, inte minst längs vår Östersjökust. Att 
ha tillgång till natur, med möjlighet till vandring, 
bad, svamp och bärplockning, är viktigt inte bara 
för vårt välbefinnande och vår hälsa, utan ökar 
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också vår förståelse för naturens ekosystem och 
vår vilja att vårda och värna planetens resurser. 
Friluftsområden som Eklundsnäs och Farstanäs 
behöver utvecklas och det finns ett ständigt behov 

av att ta hand om och skapa nya vandringsleder i 
kommunen, särskilt när det samtidigt sker en stor 
satsning på bostadsbyggande. 

Stärka fritidsgårdarnas arbete genom att se till att tillräckliga 
resurser finns och att fritidsgårdarna är en miljö där både pojkar 
och flickor får plats och trivs.

Möjliggöra för alla barn att både ta del av och utöva kultur, oavsett 
familjens ekonomiska förutsättningar, och att kultursatsningen ”El 
Sistema” ska etableras i fler av kommunens skolor.

Förverkliga ett kulturnav i Järna centrum med gemensamma lo-
kaler för scenkonst, musik, föreningsliv, biblioteket och Ung fritid. 
Verka för att planering av en simhall i Järna sätts igång.

Öka den konstnärliga utsmyckningen av offentliga miljöer, gärna i 
samverkan med lokala konstnärer.

Lägga mer resurser på kommunens bibliotek för att utveckla verk-
samheterna, till exempel med längre öppettider, bättre lokaler och 
en bokbuss som ger service i områden långt borta från biblioteken.

Skapa fler mötesplatser och tillgängliga lokaler för föreningslivet 
och utveckla de som redan finns, så att de blir mer attraktiva.

Aktivt arbeta för att stärka tjejers idrottande och fritidsaktiviteter.

Öka kunskapen om mångfald och likabehandling inom förenings-
livet och idrottsrörelsen och stärka möjligheten för personer med 
funktionsnedsättning att delta i idrott- och föreningslivet. 

Göra kommunens idrottsanläggningar miljö- och klimatvänliga, 
samt se till att idrottsevenemang blir miljöcertifierade. 

Anlägga en vandringsled längs kusten från Södertälje till Mörkö, 
som förbinder flera av kommunens naturreservat.

Miljöpartiet vill: 
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Jämställdhet
Jämställdhet är ännu ingen självklarhet. Vi ska 
i alla lägen stå upp för kvinnors och flickors 
rättigheter och både internt och externt bekämpa 
sexuella trakasserier och diskriminering av olika 
slag. Snäva könsnormer och brist på jämställdhet 
begränsar människors fria livsval och samhällets 
utveckling. Våld i nära relationer ska behandlas 
på ett snabbt, samordnat och konsekvent sätt i ett 
samarbete mellan myndigheter och organisationer. 
Samhällets institutioner ska även ha beredskap 
och verktyg för att motverka våldshandlingar som 
utförs under påverkan av hedersföreställningar.

HBTQ
När vi utgår från en strikt binär syn på könen 
exkluderas många människor. Forskning visar 

Människors välmående och frihet begränsas dels av naturens ramar och 
dels av andra människors frihetsutövande. Alla människor har därför an-
svar för att inte begränsa eller inskränka andras fri- och rättigheter.  Mil-
jöpartiet är ett feministiskt parti och jämställdhets- och rättighetsfrågor är 
centrala för oss. Vi anser att det är vårt uppdrag att med politiska verktyg 
motverka könsmaktsordningen och all annan diskriminering som sker i 
samhället. Södertälje kommun ska vara en ledstjärna i arbetet för jämställd-

5. JÄMSTÄLLDHET OCH LIKA RÄTTIGHETER

att unga personer inom HBTQ-grupperna i 
högre grad än övriga befolkningen löper risk att 
utveckla emotionella och sociala problem. Detta 
hänger ihop med diskriminering och fördomar 
som finns i samhället. Det är av stor vikt att det 
finns HBTQ-kompetens inom kommunen för 
att kunna möta människor som inte känner sig 
hemma i den rådande könsnormen. Ung fritid har 
påbörjat en HBTQ-certifiering, och det är viktigt 
att fler verksamheter följer efter.
 
Likabehandling
Alla ska kunna leva ett gott och aktivt liv, 
oavsett kön, könstillhörighet och könsuttryck, 
sexuell läggning, socioekonomisk bakgrund, 
funktionsvariation, ålder, härkomst eller vilket 
område man bor i. Alla individer är olika och 
samhället ska inte bara vara anpassat för de som 
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utgör normen. För att Södertälje skall utvecklas 
till ett hållbart samhälle där allas resurser 
tillvaratas är det viktigt att aktivt arbeta för att 
minska diskriminering i alla dess former och ge 

särskilt stöd till utsatta grupper. För Södertälje 
är detta extra viktigt med tanke på den mångfald 
som karaktäriserar kommunen.

Öka stödet till kommunens kvinno- och tjejjourer.

Driva på ett kraftfullt och systematiskt agerande mot sexuella tra-
kasserier inom Södertälje kommuns verksamheter.

Minska sjukskrivningarna i kvinnodominerade yrken och inom 
kommunala verksamheter möjliggöra heltidsarbete (på samma 
arbetsplats), med rätt till deltid.

Genom arbetsmarknadspolitiska insatser minska arbetslösheten 
bland nyanlända, särskilt kvinnor, som ofta har svårt att komma in 
på arbetsmarknaden. 

Motverka hederskulturer som begränsar framför allt flickors och 
kvinnors frihet. Kommunen ska ha kompetens och resurser att ge 
rätt stöd till dem som drabbas. 

Ge mer personal inom kommunens verksamheter kompetensut-
veckling inom HBTQ och ställa krav på kompetens i upphandling-
ar och samarbeten.

Se till att alla kommunens offentliga lokaler är välkomnande för 
alla och att uteslutande normer inte begränsar deltagande. Söder-
tälje kommun skall också ha personal som kan bemöta, ge stöd och 
sätta in rätt insatser vid diskriminering. 

Öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Arbe-
tet ska utgå från FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.

Miljöpartiet vill: 
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Hälsa
Vi vill ha en hälsofrämjande, jämlik och modern 
hälso- och sjukvård.  En långsiktig satsning på 
folkhälsa med fokus på människors livsvillkor 
är lika viktig som sjukvården för att främja god 
hälsa. Därför vill vi jobba utifrån kommunens 
Folkhälsoprogram och omsätta det i handling. 
Utöver kommunens och landstingets verksamheter 
vill Miljöpartiet också främja idéburna vårdgivare 
utan vinstintresse som tillför vården och patienterna 
kompletterande vård utifrån vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet.

Äldreomsorg
Många lever ett aktivt liv mycket längre än vad 

Människor som hamnar i utsatta situationer ska känna sig trygga med att 
samhället finns där och erbjuder hjälp. I dagens samhälle växer den psykis-
ka ohälsan, vilket leder till stort lidande. För barn och unga krävs det en ak-
tiv samverkan mellan elevhälsa, föräldrar, primärvård, ungdomsmottagning 
och psykiatri. Miljöpartiet ser det som självklart att ett jämlikhetsperspektiv 
ska genomsyra all vård, omsorg och socialt arbete. Vi vill värna individens 
valfrihet och främja en mångfald av inriktningar och aktörer.

6. HÄLSA OCH OMSORG

tidigare generationer har haft möjlighet till. I 
Södertälje ska alla äldre kunna vara aktiva och må 
väl så länge som möjligt. Levande lokalsamhällen 
med fungerande service och kollektivtrafik 
gör livet både enklare och roligare för alla som 
vill hålla sig i rörelse och delta i samhället. 
Vårdinsatser och hemtjänstens kontakt med de 
äldre måste ske med ett varmt bemötande och 
omsorgsboenden ska präglas av en hemmalik 
miljö, med personal som har adekvat utbildning. 
Detta är särskilt viktigt i omsorgen av dementa. 
Ensamhet motverkas genom olika boendeformer 
och mötesplatser för gemenskap. Projektet 
Kultur 365 är ett bra initiativ för att skapa sociala 
aktiviteter för äldre och bör få fortsatt stöd.
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Social omsorg och LSS
I Södertälje kommun finns många medborgare med 
behov av stöd p.g.a. funktionsnedsättning. Det 
finns ett stort utbud inom detta verksamhetsområde 
och följaktligen mycket erfarenhet och kunskap. 
Socioekonomiska förhållanden gör också att det 
finns många personer i behov av sociala insatser. 
Det är viktigt att kommunens egen organisation 

har en hög kompetens, dels för att på bästa sätt 
kunna samarbeta med de olika aktörerna, dels för 
att säkerställa kvalitet och nå resultat. Viktigt för 
alla verksamheter som arbetar med människor är 
att begränsa marknadstänkandets inflytande och 
istället sätta individens behov i centrum.

Se till att nödvändiga resurser tillförs kommunens arbete med vik-
tiga delar i det framtagna Folkhälsoprogrammet.

Vidta nödvändiga åtgärder mot ökad psykisk ohälsa, där det sui-
cidförebyggande arbetet är av särskild vikt. 

Påverka våra landstingspolitiker att upprätta avtal med Vidark-
liniken, och på så sätt möjliggöra för kommunens medborgare att 
välja detta som ett alternativ för vård och hälsofrämjande insatser.

Förbättra livskvaliteten för äldre på kommunens äldreboenden och 
personer med hemtjänst, exempelvis genom mer vistelse utomhus, 
tillgång till djur och natur, ökad social samvaro och kulturella akti-
viteter. 

Att maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara god, nä-
ringsrik och ekologisk. På äldreboenden ska normen vara att tillag-
ning av mat sker i lokala kök.

Verka för att fler och nya typer av boende för äldre skapas för att 
tillgodose olika behov och önskemål. 

Att fler mötesplatser för äldre skapas t.ex. genom stöd till frivillig-
organisationer och att aktiviteter finns även för de som har svårt 
att ta sig ut. 

Att stödfunktioner för personer med olika typer av beroende och 
missbruk ska upprätthållas, också genom stöd till civilsamhället 
som LP-Ria i Järna.  

Verka för att kommunens samarbete med fristående aktörer inom 
omsorgen ska förbättras och präglas av ömsesidig respekt, för bru-
karnas bästa. 

Miljöpartiet vill: 
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Bostäder och stadsmiljö
Vi ska bygga Södertälje varierat och blandat, och 
skapa social hållbarhet genom bland annat fler 
mötesplatser och gemensamma ytor. När hyresrätter 
och flerbostadshus blandas med bostadsrätter och 
småhus motverkas segregationen. I utvecklingen 
av en hållbar kommun är den kommunala 
organisationen viktig, med en bra dialog med 
medborgare och näringsliv. Det blir bättre när 
olika aktörer samarbetar kring hållbart byggande 
och hållbar planering av bostäder, parker och 
torg, smarta transporter, effektiv återvinning och 
säkrare kemikaliehantering. 

Allt som byggs i Södertälje ska tillföra sociala 
värden och nya ekosystemtjänster. Parker och 
grönområden är bra exempel när det gäller att 

Södertälje ska vara en medmänsklig, miljövänlig och levande kommun med 
livskvalitet och lika rättigheter för alla. Vi ska planera transporter, byggande 
och boende med långsiktighet och kretsloppstänkande. Alla ska ha samma 
möjlighet till ett gott liv, oavsett var vi föds eller bor. Hållbar stadsutveckling 
bör särskilt ta hänsyn till kvinnors och flickors behov då det tidigare försum-
mats, men också till personer med funktionsnedsättning, barn och äldre 
människor.

7. BOENDE OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

tillhandahålla ekosystemtjänster. De bidrar inte 
bara till mötesplatser och värdefull rekreation 
som främjar folkhälsan, utan renar också luft och 
vatten, reglerar temperatur, tar upp nederbörd och 
dämpar buller. Vi vill värna ekosystemtjänsterna i 
all stadsplanering och allt byggande. 

Landsbygd
Småskalighet och närproduktion är viktigt när 
det gäller mat, energi och kretslopp. Stad och 
landsbygd är beroende av varandra. Det ska finnas 
goda möjligheter att leva och verka på landsbygden 
i Södertälje kommun. Planering av nya områden 
ska i första hand ske på redan exploaterad mark. 
Byggandet ska göras yteffektivt, klimatsmart, 
energieffektivt och utan skadliga kemikalier. 
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Kommunens åkermark ska värnas, eftersom den är 
viktig för den framtida livsmedelsförsörjningen. 
Matjorden ska skyddas från föroreningar som 
tungmetaller och mikroplaster. För att det ska 
vara hållbart att bo på landsbygden är det viktigt 
att minska människors fossilberoende genom att 
satsa på klimatsmarta resor och transporter och 
utveckla kommunens stadsplanering.
 
Södertälje som besöksmål
Självklart ska vi bjuda in andra att uppleva vår 
fina kommun. Besökare och turister ska kunna ta 
del av allt som finns att se och göra i Södertälje, 

vilket också skapar viktiga arbetstillfällen. 
Kommunen ska utveckla kulturattraktioner som 
Tom Tits Experiment och Torekällberget. Båda 
har en inriktning mot miljö och hållbarhet som 
ligger i linje med hur Södertälje kan utvecklas 
som besöksmål i tiden, och vara relevant för både 
Södertäljebor och besökare utifrån. Hållbarhet ska 
vara en bärande del när Södertälje går vidare med 
att bli framtidens båt-, bad- och turistort. Likaså 
är våra naturområden och naturreservat med 
sjöar, hav, skärgård, vandringsleder och skogar en 
stor resurs för att locka turister och besökare till 
kommunen.

Att bostäder som byggs ska vara av olika slag och variera inom 
bostadsområden, för att främja en social hållbarhet, gemenskap 
och möten mellan olika generationer och människor med olika 
bakgrund.

Främja energisnålt och miljövänligt byggande genom krav i mar-
kanvisning och när kommunen själva bygger nya eller renoverar 
befintliga bostäder och lokaler.

Utveckla stadsmiljön med gröna och kreativa mötesplatser, som 
tillhandahåller ekosystemtjänster och gör staden och tätorterna 
mer trivsamma och attraktiva.

Ta fram en landsbygdsstrategi för att satsa på kloka åtgärder som 
främjar en levande landsbygd och skärgård i Södertälje kommun.

Utveckla de gröna näringarna och den lokala livsmedelsproduktio-
nen, vilket bidrar till en hållbar utveckling för landsbygden.

Att attraktiva och hållbara besöksmål utvecklas genom samverkan 
mellan kommunen och olika aktörer, exempelvis Torekällberget, 
Tom Tits och Ytterjärna.

Att Södertälje ska vara en evenemangs- och turistkommun som är 
socialt och ekologiskt hållbar, och kommunen ska främja ekotu-
rism och initiativ som minskar utsläppen och som får människor 
med olika bakgrund att mötas.

Miljöpartiet vill: 
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Näringsliv
Ett gott företagsklimat är viktigt, precis som ett 
företagande som främjar klimatet. Södertälje 
kommun har många välkända och framgångsrika 
företag och det är viktigt att kommunen har 
ett gott samarbete med näringslivet. Flera 
företag har kommit långt inom miljöteknik och 
hållbara lösningar. En viktig del av framtiden för 
näringslivet ligger i den gröna omställningen, som 
ställer nya krav på kompetens och arbetssätt. Det 
finns goda möjligheter att ytterligare profilera 
Södertälje kommun med inriktning mot olika 
gröna näringar som livsmedel och hälsa, för 
att attrahera nya aktörer och även bidra till 
ökad sysselsättning. I flera av våra stadsdelar 
bor människor som är inflyttade till Sverige i 

För Miljöpartiet hänger den gröna omställningen av samhället ihop med ett 
väl fungerande näringsliv, som kan bidra med miljövänliga produkter och 
tjänster liksom arbetstillfällen. Södertälje kommun har störst arbetslöshet i 
Stockholms län och utlandsfödda personer har svårast att hitta arbete. Det 
måste vi ändra på. Utbildning är i dagens samhälle centralt för att konkur-
rera på arbetsmarknaden och i Södertälje kommun ska alla ha möjlighet till 
livslångt lärande. 

8. NÄRINGSLIV OCH HÖGSKOLA

vuxen ålder, varav många har en bakgrund som 
småföretagare. Dem behöver kommunen stötta 
med olika näringslivssatsningar. 

Arbetsmarknad
Kommunen och det lokala näringslivet står 
idag inför stora rekryteringsbehov inom olika 
verksamheter. Arbetsmarknaden behöver bli 
bättre på att matcha arbetsgivare och arbetstagare. 
En orsak till att människor har svårt att ta sig in 
på arbetsmarknaden är diskriminering, som inte 
bara drabbar individen, utan också är kostsamt 
för samhället. Kommunen som arbetsgivare 
ska vara en föregångare genom att eftersträva 
mångfald och god arbetsmiljö. Vår vision är 
ett arbetsliv som präglas av en hälsosam balans 
mellan arbete och fritid. Hela samhället tjänar 
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på att människor orkar och vill arbeta fram till 
pensionen utan att slås ut på grund av stress eller 
för hårda arbetsvillkor. Kommunens insatser för 
att öka sysselsättningsgraden ska komplettera 
Arbetsförmedlingens insatser, särskilt för 
nyanlända och andra personer som länge stått 
utanför arbetsmarknaden.
 
Forskning och utbildning
Miljöpartiet anser att högskolans folkbildande 
verksamhet och kontakt med samhället är viktig 
och ska stärkas. Forskning i samverkan med det 
samhälle som omger akademin, företag såväl 

som offentlig sektor, är viktig för kvaliteten på 
forskningen och underlättar tillgängliggörandet 
av forskningsresultaten. Därför är Miljöpartiet 
positivt till samarbetet mellan kommun, högskola, 
folkhögskolor och näringsliv. Med tanke på den 
höga arbetslösheten i Södertälje kommun är 
det också viktigt att satsa på vuxenutbildning 
och yrkeshögskolan som ger möjlighet till 
kvalificerade utbildningar inom områden där 
behovet av arbetskraft är stort.  Vi vill utveckla 
Södertälje till en levande studentstad med utbud 
och service som lockar fler unga människor att 
bostätta sig i kommunen.

Ta fram en etableringsstrategi för kommunen som inkluderar grö-
na, kreativa näringar med hållbarhetsfokus. 

Att kommunen ska fortsätta äga och driva olika kommunala bolag 
och aktivt använda ägarskapet och inflytandet till att främja exem-
pelvis hållbarhet och jämställdhet. 

Utveckla goda samarbetsformer med idéburen sektor för att främ-
ja språkutveckling och arbete.

Minska ungdomsarbetslösheten, bland annat genom att fortsätta 
satsningen på Telge Tillväxt och feriepraktik för alla ungdomar.

Främja arbetsintegrerat socialt företagande, bland annat genom 
krav i upphandlingar på socialt ansvarstagande.

Utveckla SFI-utbildningen och göra den mer yrkesinriktad, vilket 
ökar möjligheten till integration och arbete. 

Att anställda inom kommunal verksamhet ska ha rätt till heltid, 
med möjlighet att gå ner till deltid.

Efter 2020 hitta en fortsättning för det femåriga projektet ”Mat-
Lust”, som inom satsningen på Science Park arbetar med att stär-
ka hållbarhet inom livsmedelsnäringen.

Utveckla Södertälje som studentstad bland annat genom att ge 
studenter förtur till studentlägenhet, oavsett vilket lärosäte de är 
knutna till.

I nära samarbete med lokalt näringsliv och offentliga arbetsgivare 
utveckla relevanta nya utbildningar inom yrkeshögskolan.

Miljöpartiet vill: 
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Beslut nära medborgarna
Miljöpartiet är övertygade om att yttrandefrihet, 
åsiktsfrihet och deltagande demokrati gör 
samhället bättre. Beslut ska fattas så nära de 
människor som berörs som möjligt. För att öka 
möjligheterna för dagens unga att engagera sig 
och påverka vårt framtida samhälle vill vi sänka 
rösträttsåldern till 16 år. En deltagande demokrati 
kräver lättillgänglig information, en levande 
politisk debatt och möjlighet för medborgare att 
lyssna på sammanträden och lämna egna förslag 
till politiska församlingar. 

Mångfald
Olika erfarenheter och bakgrunder är av största 
vikt för demokratin. Det är på ställen där 
människor och kulturer möts och blandas, där 
människor är fria att tänka och tycka efter eget 
huvud som nya, utvecklande idéer blomstrar. 

Demokrati handlar inte bara om att rösta vid val. För att ett samhälle ska 
hålla ihop måste alla medborgare kunna känna delaktighet och inflytande 
i sin vardag. Elevkåren på skolan, brukarrådet på äldreboendet och andra 
vardagliga möten är viktiga sådana tillfällen. Detta är extra viktigt i en kom-
mun som Södertälje som utmärks av mångfald och människor med olika 
bakgrund.

9. DEMOKRATI OCH MÅNGFALD

Därför är Miljöpartiet positivt till migration och 
att människor från olika håll i världen väljer att 
bosätta sig i vår kommun. Södertälje är bland de 
kommuner i landet som tagit störst ansvar för 
flyktingmottagandet under 2000-talet. Vi måste 
se till att förutsättningarna finns för att nyanlända 
ska få en bra start i Sverige. Därför är det viktigt 
att alla kommuner i Sverige delar på ansvaret för 
att ta emot flyktingar, och att EBO-lagen görs om 
så att nyanlända får ett mer ordnat boende.
 
Integration
Integration handlar om att alla ska kunna känna 
sig delaktiga i samhället, inte om att ”göras om” 
för att passa in i majoritetssamhället. Södertälje 
kommun kan uppvisa många positiva resultat när 
det gäller integration. Samtidigt finns det mycket 
kvar att göra. Alla nya medborgare i Södertälje 
ska ges de verktyg som krävs för att snabbt 
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komma in i samhället. Information på många 
olika språk är exempel på bra verktyg, men det 
svenska språket är också en nyckel till arbete och 
delaktighet. Invånarna ska med sina frågor och 
synpunkter möta en kommunorganisation som är 
lyssnande och ger snabb respons. Information om 
viktiga samhällsfunktioner, stöd i bostads- och 
arbetssökande är avgörande för att motverka en 
ökad segregation i Södertälje.

Framtidstro
Mångfald är Södertäljes kanske största tillgång. 
Här finns en stor variation av livsstilar, livsöden, 
intressen, religioner, sporter, skolor med mera. 

Världen är idag mer öppen och sammanflätad än 
någonsin tidigare. Många reagerar på förändringar 
och andras olikheter utifrån rädsla och fördomar, 
och politiska krafter i Sverige och Europa 
utnyttjar människors känslor av oro och otrygghet. 
Miljöpartiet är en motkraft, som genom att föra en 
politik som leder oss mot ett mer hållbart samhälle, 
inger hopp och erbjuder en plattform för människor 
som vill ta ansvar för planeten. Vi behöver skapa 
hållbara lokalsamhällen, men också vara öppna 
mot världen och söka samarbeten – inte minst för 
att ta oss an de globala klimatförändringarna.

Använda olika slags dialogforum för att öka människors möjlighet 
att få information om samhällsutveckling som planeras av kommu-
nen, framföra sina åsikter och ta del av andras.

Att kommundelsnämnderna ska finnas kvar och fortsätta utveck-
las, både när det gäller dialogen med medborgarna och samarbetet 
mellan politiker och tjänstemän.

Låta alla elever i skolan bli s.k. demokratiambassadörer med upp-
gift att öka valdeltagandet, speciellt i områden där valdeltagandet 
brukar vara lågt. 

Utveckla kommunikationen med medborgarna, exempelvis genom 
digitala tjänster i kontakten med kommunen. 

Att Södertälje kommun ska ta ett mer enhetligt grepp om integra-
tionsfrågor och tydliggöra ansvaret.

Uppmuntra att kommunen deltar i och stöttar olika slags interna-
tionella samarbeten, utbyten och projekt.

Arbeta för FN:s globala utvecklingsmål på lokal nivå, i ett första 
steg genom att integrera dem i kommunens mål- och lednings-
struktur.

Miljöpartiet vill: 
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FN har antagit en resolution – Agenda 2030 – med 17 globala mål 
för en bättre värld. Målen är globala, men det är på lokal nivå 
mycket av arbetet måste ske.  De visar vägen mot framtiden och 
är ett redskap för oss i Södertälje kommunen att bygga ett socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Det är därför viktigt 
att dessa mål blir vägledande för hela kommunens arbete och 
organisation under kommande mandatperiod. Miljöpartiet är 
ett politiskt alternativ för alla som erkänner de utmaningar som 
mänskligheten står inför och som vill möta dem med aktiv politik. 

Välkommen att engagera dig i Miljöpartiet! 


