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Vi i Miljöpartiet är kraften som drivit den gröna håll-
bara utvecklingen framåt och vi är garanten för en 
fortsatt utveckling mot ett hållbart Botkyrka. Med 
Miljöpartiet i majoritetsstyret av kommunen så har 
Botkyrka gjort kraftiga förstärkningar av såväl kli-
matarbetet som skolan och civilsamhället. 

Nu önskar vi väljarnas stöd för ytterligare en man-
datperiod där vi är med och styr. Ju fler vi blir som 
sluter upp bakom kommunens, landets och jordens 
viktigaste frågor – desto större blir sannolikheten att 
vi på riktigt kan ställa om till ett hållbart samhälle där 
alla människor får leva på lika villkor. I en sådan om-
ställning vill vi också att Botkyrka kommun ska vara 
ett föredöme.

Nu, Botkyrka kan inte vänta!

Hemsida: mp.se/botkyrka

Facebook: Miljöpartiet de Gröna i Botkyrka

Instagram: @miljopartiet_botkyrka



MILJÖ & KLIMAT

Efterfrågan på bostäder i storstockholm ökar stort. Botkyrka 
kommun har i denna förändring tagit ett stort ansvar och ökat 
byggtakten markant.

Miljöpartiet vill förtäta befintlig bebyggelse. All byggnation ska 
ske på ett hållbart sätt i kollektivtrafiknära lägen med stor hän-
syn till naturområden. 

Miljöpartiet vill:
Satsa på grönt byggande, bygga allt i trä, med solceller och gräs- 
och sedumtak ovanpå byggnaderna
Varsamt förtäta hela Botkyrka med tillgång till god kommunal 
service och kollektivtrafik. Skapa tillgängliga, trygga och naturli-
ga mötesplatser.
Skydda tätortsnära naturområden

SAMHÄLLSBYGGNAD

Stopp för all exploatering av jordbruksmark
Ta tillvara och utöka växtlighet och odlingsplatser vid bostad-
sområden och i miljonprogrammets upprustning 
Skydda vattentäkterna så att kommunen klarar dricksvatten-
försörjningen, och öka satsningen på att rena vårt dagvatten 
genom fler dagvattenparker

TRAFIK

Klimathotet är mer akut än vad det någonsin varit. Dag efter 
dag ser vi hur forskare larmar om hur den biologiska mångfalden 
hotas samtidigt som isar smälter och ögrupper sätts under vat-
ten. Därtill gör avgaser och andra utsläpp att luftkvaliteten i våra 
städer blir dålig och hotar människors hälsa och välbefinnande. 

Botkyrka kommun ska vara ett föredöme i arbetet med att räd-
da planetens viktiga naturvärden och skapa en giftfri miljö som 
främjar såväl upplevelser som människors hälsa. Goda steg mot 
detta har tagits redan under denna mandatperiod och till nästa 
vill vi göra än mer. Botkyrkas ambitiösa klimatstrategi kring ut-
släppsmål och anpassningskrav ligger till grund för vårt arbete. 

Miljöpartiet vill:
Ha miljömål i alla kommunens verksamheter
Ställa miljö och etiska krav på upphandlingen av varor och tjän-
ster
Öka möjligheterna till att klimatkompensera i Botkyrka
Främja företag inom gröna näringar och cirkulär ekonomi
Värna strandskyddet
Mer resurser till naturvård
Bättre uppföljning av miljöarbetet i verksamheterna genom tex. 
ett miljöledningssystem
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Människor som vill ta sig inom eller till och från Botkyrka ska 
kunna göra det på ett smidigt och hållbart sätt. Tyvärr ser vi idag 
att alldeles för många resor inom kommunen sker med bil helt i 
onödan och därför vill vi skapa incitament för att fler ska kunna 
resa med hälsosamma och klimatsmarta medel. Det är inte bara 
en fråga om klimat och miljö där vi människor måste minska vår 
påverkan på miljön utan en fråga om folkhälsa. Forskning visar 
tydligt att cykelresor och promenader bidrar till friskare och mer 
välmående människor.

Miljöpartiet vill:
Uppdatera den kommunala cykelplanen så att den innehåller 
storsatsningar på cykel, cykelgarage nära kollektivtrafik och en 
upprustning av befintligt huvudcykelnät
Att det ska vara attraktivt att välja kollektivtrafiken. T-bana och 
pendeltågsstationerna ska rustas upp så att de är tillgängliga och 
trygga för alla.
Bygga säkra skolvägar genom att prioritera trottoarer och cyklis-
ter, bilfria zoner och vandrande skolbussar vid varje förskola och 
skola
Införa el-laddstolpar och biogaspumpar för fordon i alla kom-
mundelar
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SKOLA
Det är i skolan som resan mot ett bättre samhälle har sina förutsät-
tningar att börja. I skolan kan vi forma barnen till att inte bara ta 
hand om planeten i framtiden utan även till att ta hand om varan-
dra. 

Men svensk skola har idag stora utmaningar. Vi ser idag en brist 
på behöriga lärare i kommunens skolor samtidigt som många 
duktiga pedagoger inte får möjlighet att använda sin kompetens 
eftersom de belastas med stora mängder administrativt arbete. 



Av just den anledningen har Miljöpartiet under mandatperioden 
också varit med och stärkt kommunens skolor så att de nu har 
mer möjlighet till att skapa en kvalitativ och likvärdig utbildning 
för alla elever. Under nästa mandatperiod vill vi dock se ytterlig-
are förstärkningar och ett än mer intensivt arbete med att skapa 
jämlika förutsättningar för alla barn i kommunen.

Miljöpartiet vill:
Höja lärarlönerna
Utbilda all kommunens skolpersonal i riskfaktorer kring psykisk 
ohälsa bland barn 
Fortsatta satsningar på en giftfri miljö i synnerhet i skolor och 
förskolor. 
Uppgradera modersmålsundervisningen så att den blir mer at-
traktiv, rolig och utvecklande 
Återuppta nätverk mellan skolor för att öka kontakten mellan oli-
ka kommundelar 
Större andel ekologiska råvaror och mindre andel kött i maten
Ha aktivt arbete i alla skolor och förskolor för att motverka 
diskriminering och mobbning
Ökad personaltäthet i Botkyrkas förskolor och skolor
Fler kuratorer och skolpsykologer
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KULTUR & FRITID
Att kunna ha en aktiv och meningsfull fritid är viktigt för alla oav-
sett ålder, livssituation och förutsättningar. Vi vill se en kraftig 
satsning på det ideella föreningslivet och breddidrott. Alla ska få 
möjlighet till att utöva kultur, idrott eller annan fritidsverksamhet 
oavsett vem du är och vilka ambitioner samt förutsättningar en 
har med sitt utövande. Miljöpartiet Botkyrka vill synliggöra kul-
turens viktiga roll i det demokratiska samhällsbygget. 

Miljöpartiet vill:
Ökad tillgänglighet till naturområden, cykel- och vandringsleder 
Skapa förutsättningar för föreningar att delta i kommunala up-
phandlingar
Utökat stöd till sommarlovsaktiviteter, särskilt för barn från famil-
jer med svaga socioekonomiska förutsättningar

Särskilt stöd till barn med funktionsnedsättning
Miljöpartiet vill utveckla Hågelbyområdet. Nu gäller det att göra 
något bra av Hågelby. Inriktningen bör vara en folkpark med ut-
gångspunkt att säkerställa Bornsjökilens biologiska funktion och 
platsens miljö-, kultur- och naturvärden.
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ARBETSMARKNAD & NÄRINGSLIV
Grunden för en grön ekonomi är människors skaparkraft och en-
gagemang. Allas rätt till jobb och egen försörjning är en förutsät-
tning för ett hållbart samhälle där alla ges möjlighet till ett gott 
liv. 

Tyvärr ser vi dock idag att alldeles för många botkyrkabor står 
utanför arbetsmarknaden och även om arbetslösheten gått ner 
de senaste åren så ser vi ändå att vi måste göra mer från kom-
munens sida med att stärka kommuninvånarnas möjlighet till 
egen försörjning. Vi vill att fler företag ska lockas till kommunen 
så att fler arbetstillfällen skapas samtidigt som vi också stärker 
individens egen anställningsbarhet.

Vi vill arbeta för ett mer hållbart arbetsliv. Alltför många drabbas 
av skadlig stress och ohälsa i sitt arbete. Ett hållbart arbetsliv ger 
mer tid för ideellt engagemang, föräldraskap och folkhälsa.

Miljöpartiet vill:
Ökat stöd till nyanlända och personer med funktionshinder som 
befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden
Öka samverkan med sociala ekonomin, jobba med arbetslösa 
långt ifrån arbetsmarknaden genom bland annat fler samarbeten 
med civilsamhället
Utveckla kommunens dagliga verksamhets förutsättningar att 
stötta fler till ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden
Mer resurser till vuxenutbildning samt att i större utsträckning 
integrera SFI (Svenska för invandrare), arbetsmarknadsåtgärder 
och jobb. Vuxenutbildning ska finnas även i norra Botkyrka. 
Erbjuda kommunens alla småföretag och verksamheter kunskap 
i socialt ansvarstagande och klimatsmart företagande
Upphandling av kommunens investeringar i fastigheter och om-
råden utformade så att en del av jobben går till arbetslösa Bot-
kyrkabor
Lokaler för mindre näringsverksamheter i stadsdelar och bostad-
sområden
Genomföra försök med arbetstidsförkortning inom någon enhet 
i de kommunala verksamheterna

b
b

b
b

b
b

b
b



SKAPA TRYGGHET & MOTVERKA KRIMINALITET
Alla människor förtjänar att känna sig trygga i sin omgivning och 
att inte vara rädda för att utsättas för brott. Utvecklingen över tid 
har dock gjort att Botkyrka är en kommun med många utmanin-
gar på detta område. 

Alldeles för många medborgare i kommunen känner sig idag ot-
rygga och under nästa mandatperiod vill vi intensifiera arbetet 
med att minska kriminalitet och utsatthet. I det arbetet måste 
långsiktiga och kortsiktiga åtgärder kombineras, där kommunen 
främst står för det långsiktiga arbetet.

Miljöpartiet vill:
Stärka samarbetet barnavårdscentralen och socialtjänsten för ti-
dig upptäckt av barn som far illa
Ge alla barn till föräldrar med försörjningsstöd möjlighet till 
SL-kort
Öka samarbetet med bland annat civilsamhällets organisationer 
för att stärka arbetet mot droganvändning, missbruk och annan 
kriminalitet
Öka arbetet med att förebygga hedersnormer och utbilda skolp-
ersonal om hedersrelaterat våld och förtryck samt stärka kom-
petensen hos socialtjänsten i att arbeta med hedersrelaterade 
ärenden
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VÅRD & OMSORG
Alla förtjänar en trygg och värdig ålderdom som fylls av värme 
och meningsfullhet. Just därför har Miljöpartiet i det rödgrö-
na majoritetsstyret i kommunen också medverkat till kraftiga 
förstärkningar av äldreomsorgen. 

Men vi vill göra mer för att öka äldres självbestämmande och 
inflytande över omsorgen. Till nästa mandatperiod vill vi därför 
att fler ska kunna få möjlighet till att välja vilken omsorg man 
vill ha samtidigt som den omsorgen som ges ska stärkas på ett 
sådant sätt att den inte bara innebär kvantitet utan även kvalitét. 
Verksamheterna kan utföras av såväl kommun som organisation-
er, kooperativ och mindre företag. 

Miljöpartiet vill:
Utreda möjligheterna att öppna upp för fler aktörer inom hemt-
jänsten
Att maten i omsorgen ska vara aptitlig, näringsriktig, ekologisk, 
säsongsanpassad och lagad på plats, matkultur skall vara en del 
av den kommunala äldreomsorgen.
Satsa på trygghetsboenden för äldre, där äldre som är för friska 

för äldreboenden, men vill ha mer trygghet och social samvaro 
än vad de kan få i sitt nuvarande hem, kan bo
Öka samarbetet med ideella organisationer för att höja kvalitet-
en i omsorgen
Att personal inom vård och omsorg ska ha adekvat kompetens
Etablera äldreboenden med enheter inriktade mot några av de 
större minoritetsspråken i kommunen (ex. syrianska och turkiska)
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LIKA RÄTTIGHETER & MÖJLIGHETER
Botkyrka kommun är en kommun med bred mångfald bland in-
vånarna. Här samlas människor från alla världens hörn tillika män-
niskor med olika funktionalitet, sexualitet, könsidentitet, ålder, 
religion med mera. Miljöpartiet ser stora fördelar med denna 
mångfald. Vi vill stärka arbetet med mänskliga rättigheter och 
normkritik.

Miljöpartiet vill:
Certifiera alla kommunens anställda så att de har god kompetens 
i normkritik
Att genus- och mångfaldsperspektiven ska genomsyra all kom-
munens verksamhet
Arbeta för att Botkyrka ska bli en fristad för skyddsbehövande 
författare, musiker, bildkonstnärer, journalister och andra kultu-
rarbetare. 

KOMMUNEN SOM ORGANISATION
Kommunen är idag arbetsgivare åt tusentals medarbetare och 
det ställer också krav på en aktiv och föredömlig personalpolitik. 
Vi vill att Botkyrka kommun ska vara en förebild inom offentlig 
förvaltning där alla medarbetares arbetsmiljö tas på allvar samti-
digt som organisationen som helhet strävar efter såväl jämställd-
het som jämlikhet. I den kommunala organisationen ska alla vara 
trygga och få förutsättningar till att bidra med den kompetens 
man har.

Miljöpartiet vill:
Personalsammansättningen ska så långt det är möjligt återspegla 
Botkyrkas befolkning, särskilt på chefsnivå
Aktivt arbete mot diskriminering och mobbning på arbetsplat-
serna
Kommunala verksamheter ska vara öppna och transparanta. Alla 
som vill ska veta vad som sker i kommunhuset.
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Våra kandidater:
1. Myrna Persson
2. Deniz Bulduk
3. Christina Karlsson
4. Ali Khalil
5. Shakhlo Altieva
6. Niklas Gladh
7. Kristina Dellrud
8. Ali Khan
9. Inger Grönberg
10. Oskar Forsberg
11. Nihal Tozak
12. Pär Sargren
13. Lisa Hellsing
14. Rahand Kader
15. Embla Kolenda
16. Mats Dellrud
17. Martina Wickham
18. James Jin
19. Mimi Doukkali
20. Frank Kanu Kanu
21. Yulia Usova
22. Isak Nobuoka
23. Eva Martin
24. Lars Lengquist
25. Elisabeth Nobuoka Nordin
26. Kim Viktor
27. Happy Chowdhurry
28. Matilda Boden

Det har aldrig varit viktigare 
att vara miljöpartist!

Bli medlem via SMS

1. Skriv mpmedlem följt av 
mellanslag, ditt person-
nummer och din epost i ett 
sms. Det är viktigt att det 
är ett mellanslag och inte 
en radbrytning.

2. Skicka till 72 980*

*Sms:et kostar medlemsavgiften 
plus din vanliga SMS-kostnad.

Bli medlem via 
hemsidan

www.mp.se/bli-medlem

Scrolla ned till “Bli medlem 
på webben”

Du kan betala med kort 
eller plusgiro

Gillar du vad du läser? Då borde du bli medlem 
i Miljöpartiet! Du får en chans att påverka 
politiken på riktigt, och dessutom träffa mas-
sor av trevliga människor som har samma 
visioner som du. 

Medlemsavgiften är 100 kr första året, och 
om du är under 26 år är det gratis!

Frågor? Kontakta oss!
Politiska frågor: Myrna Persson, kommunalråd - 070-886 48 25 - 
myrna.persson@gmail.com
Övriga frågor:  Ali Khan, ordförande - 073-922 00 01 -
liaquat.khan64@hotmail.com
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