
Politiska 
programmet
En grön hållbar vision för Botkyrka, 
för människor, miljön och framtida generationer



Idén till att göra ett lokalt partiprogram 
kom innan valet 2018. Genom att diskutera 
politiken mer grundligt och långsiktigt kan 
man både få en bättre kompass i de dagliga 
politiska frågorna och samtidigt staka ut en 
tydlig riktning vart vi vill tillsammans. Vår 
utgångspunkt för det politiska programmet har 
varit att inte försöka fastna i konkreta förslag 
utan lyfta blicken mot 2030, 2040 och kanske 
2050. Frågan vi ställde oss var “Vilket Botkyrka 
vill vi ha i framtiden, och hur når vi dit?”.

Processen har bestått av en mängd workshops, 
flera utkast och sedan remissrundor bland 
medlammarna. Till slut har vi landat i texter 
som vi enats om och har tagit beslut om detta 
program på ett medlemsmöte. 

De olika ämnesområdena är valda för att spegla 
den politik som vi dels tycker är viktig och 
prioriterar, dels den politik som idag är stora 
viktiga områden men också det vi ser kommer 
att bli viktigt att ta med sig in i framtiden. Vi ser 
också att alla frågor hänger ihop, därför behöver 
man en helhetssyn och jobba på flera fronter 
samtidigt.

Politik, speciellt på kommunal nivå, tenderar 
att vara mycket här och nu. När det hela tiden 
kommer nya ärenden som ska behandlas är 

det lätt att man glömmer bort att blicka in i 
framtiden. Kanske är det också därför politiken 
är så kortsiktig, man planerar ett år i taget och 
formar sina förslag efter väljarmaximering 
i nästa val. Detta politiska program är 
Miljöpartiets sätt att göra upp med den 
verkligheten. 

I Miljöpartiets partiprogram står det:
“Vi är både stigfinnare och ett politiskt parti i
traditionell mening. Vi är både före vår tid och 
mitt i den. Det är en stor utmaning. Vi får inte 
vara så långt före att vi tappar kontakten med 
dem som kommer efter, stigen får inte växa 
igen”

Botkyrka är en unik plats, mitt emellan 
storstaden och landsbygden, med en mångfald 
av människor från hela världen och ett kreativt 
kluster där medborgare och besökare kan 
utvecklas. Vi tror på Botkyrka och att det gröna, 
hållbara samhället inte är en utopi utan en 
nödvändighet.   

I detta politiska program kan du läsa om våra 
visioner för Botkyrka. Tillsammans, med 
hänsyn till djur, natur och för kommande 
generationer. Framtiden skapar vi här och nu, 
och vi hoppas att du vill vara med!

På väg mot ett 
grönt Botkyrka

Framtiden väntar inte, den skapar vi nu. 
Med detta politiska program tar vi sikte på 2050.
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Miljö &
klimat
Klimatet är vår tids ödesfråga. Vi behöver 
göra allt vi kan och lite till för att hejda 
klimatförändringarna och temperaturhöjning. 
Botkyrka ska ha som ambition att vara drivande
i klimatomställningen där man både utmanar 
medborgare och företag att också leva mer
klimatsmart. Det måste vara lätt för människor 
att göra rätt, och att de hållbara valen blir
självklara.

Fossila bränslen måste bort, både inom 
transporter men även på energiområdet. Mer
småskalig energiproduktion genom solceller 
och vindkraftverk både hos boende, företag och 
kommunens verksamheter behövs. Det minskar 
behovet av fossil el, minskar kostnader och
ökar robustheten mot störningar. 

Kommunen har en viktig roll i omställningen då 
man är en stor arbetsgivare, bedriver många
verksamheter och har en omsättning på flera 
miljarder. Klimat- och miljökonsekvenser ska
redovisas på samma sätt som ekonomi i all 
verksamhet. Det behöver bli tydligt att inköp 
och tjänster inte bara kostar ekonomiskt utan 
även är en kostnad för planet och miljön. Det är
också en viktig konkurrensfördel mot andra 
kommuner för att locka fler att flytta till eller
starta företag i Botkyrka.

I alla kommunens verksamheter måste man 
jobba på ett hållbart sätt och hitta nya vägar för
att minska utsläpp och miljöpåverkan. 

Det innebär bland annat mer vegetarisk 
och ekologisk mat i verksamheterna, 
mindre konsumtion av förbrukningsvaror, 
återbruka istället för att slänga, styra mot 
klimatsmarta transporter och arbetsfordon, 
öka medvetenheten bland personal, skolelever, 
brukare och andra nära kommunens 
verksamhet.

Människan ska leva i samklang med djur, natur 
och ekosystemet och den balansen är skev
idag. I Botkyrka behöver miljöfrågan lyftas 
högre på dagordningen. Det handlar både om 
hur vi värnar vatten, luft, skogar och djurliv 
men även hur vi själva lever.

Botkyrka behöver bli mer cirkulärt där vi 
minskar den onödiga konsumtionen, återbrukar
saker som fortfarande är i bra skick och 
återvinner det vi inte kan återanvända. Det ska 
vara lätt att göra rätt, och att återbruka eller 
återvinna ska vara en naturlig del av det dagliga 
livet. De som väljer att tänka cirkulärt ska också 
gynnas av det. Genom fler fysiska platser där
både återbruk och återvinning kan ske minskar 
avståndet och förenklar en cirkulär livsstil.

Botkyrka kan också bli ett hållbart besöksmål 
både för invånare i kommunen och besökare.
Med Hågelby, Lida och Subtopia som 
dragplåster kan fler ta del av upplevelser och
semestra närmare vilket både gynnar miljö och 
klimat men även de lokala företagarna.

Att känna sig trygg och trivas är grundläggande 
för att ha förtroende för sina medmänniskor
och samhället. Miljöpartiet vill såklart att alla 
Botkyrkabor ska trivas och känna sig trygga när
de bor och rör sig i kommunen. I stora drag vill 
vi fokusera både på att förbättra den fysiska
miljön och bygga bort otrygga platser, men även 
stärka den sociala tryggheten.

I Botkyrka har vi en stor utmaning med 
tryggheten: våld och gängkriminalitet är stora
problem som måste lösas för att människor ska 
kunna leva i kommunen. Dessutom är det
viktigt att den offentliga miljön uppfattas som 
trevlig och trivsam om vi vill att Botkyrkaborna
ska bo kvar och locka ännu fler att flytta till 
kommunen.

Miljöpartiet vill satsa på att lyfta vår närmiljö. 
Framförallt handlar det om att bygga bort
kommunens mörka och otrygga platser - och 
istället skapa naturliga mötesplatser. Det kan
handla om allt från belysning och hur ett 
skogsområde sköts till att satsa på att rusta upp
lekplatser och idrottsanläggningar. Det är också 
viktigt att sköta städning och underhåll av
miljön, eftersom nedskräpning, klotter och 
liknande kan ge en starkt negativ upplevelse. Vi
tror att man kan motverka kriminalitet och 
drogförsäljning genom en bättre offentlig miljö 
eftersom denna typ av aktivitet ofta uppstår på 
dessa otrygga platser.

Vi vet också att kommunen idag har bra 
förebyggande arbete mot kriminalitet, där
kommunen och bland annat polisen samverkar. 
Att till exempel fortsätta jobba med det
våldsförebyggande arbetet i skolorna är därför 
viktigt. Dessa projekt behöver vi satsa mer på
eftersom de är bra på att motverka rekrytering 
till kriminalitet. Det är viktigt att det tidigt finns
hjälp att få i förskolan och skolan samt genom 
socialtjänsten för att människor inte ska
känna att de är utanför samhället eller riskerar 
glida in på den kriminella banan.

Det hänger även ihop med att det finns ett aktivt 
föreningsliv, fritidsgårdar och andra aktiviteter
dit framförallt barn och unga kan vända sig som 
ett alternativ till gäng och kriminalitet. Vi måste
värna föreningslivets betydelse i att skapa ett 
tryggare samhälle där fler känner att de har ett
meningsfullt liv.

Tryggheten och trivseln ska utgöra det som 
finns mellan “hemma” och “jobbet”, både fysiskt
att vi har en attraktiv levnadsmiljö, men även 
socialt att man kan aktivera sig och göra olika
aktiviteter på fritiden och umgås med nära och 
kära.

Trygghet &
trivsel
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Stadsbyggnad
Botkyrka växer, precis som resten av 
Stockholmsregionen. Miljöpartiet vill leda 
denna utveckling och vi behöver ha en hög 
byggtakt för att kunna svara upp mot den 
efterfrågan som finns. Men vi måste också 
samtidigt kunna värna om våra viktiga 
naturområden och se till att infrastruktur och 
samhällsservice hänger med när vi bygger nytt.

Miljöpartiet vill att framtidens Botkyrka ska 
vara en hållbar plats: där vi har bra och
fungerande kollektivtrafik och cykelvägar så att 
du inte behöver äga en bil; där vi bygger tätt
för att kunna bevara grönområden och parker; 
där vi bygger i hållbara byggmaterial, låter
grönskan ta plats bland höghusen; och 
där vi hittar innovativa lösningar kring 
energiförsörjning och digitalisering.

Infrastrukturen är viktig för att människor ska 
kunna resa till jobb och skola, ta sig till
fritidsaktiviteter eller träffa vänner som bor 
lite längre bort. Kollektivtrafiken måste vara 
robust och ha bra turtäthet och vi vill prioritera 
en utbyggd spårtrafik. Vi vill också se till att 
cykeltrafiken får större plats i kommunen med 
breda raka cykelvägar och enkelhet att parkera 
sin cykel vid knutpunkter - eftersom cykeln är 
ett både miljövänligt, yteffektivt och hälsosamt 
färdmedel. Den bilnorm som finns i Botkyrka 
idag måste brytas i framtiden för att både klara
klimatutmaningarna men även för att använda 
marken effektivt. En bil står stilla större delen
av sin livstid och tar upp mycket plats för 
parkering. Vi tror istället att förbättrad 
kollektivtrafik och smartare lösningar som 
bilpooler och självkörande bilar måste få ta över 

efter privatbilismen. Kanske kan även fler jobba 
hemifrån eller från en “jobbhubb” utan att 
behöva resa lika långt?

En nyckel till ett grönt och mer integrerat 
samhälle är att blanda: blanda olika typer av
bostäder så att du kan bo i Botkyrka oavsett om 
du vill äga eller hyra; blanda bostäder med
kontor, restauranger och affärer för att få en 
mer levande stad under dygnets alla timmar. Vi
behöver också blanda in kommunal service 
som skolor, förskolor och omsorg samt fritids-
aktiviteter med lokaler för kultur och idrott, för 
att kunna tillgodose allas behov av ett gott liv. 
När vi bygger ska det göras på ett hållbart sätt, 
där man anpassar hela byggnadens livscykel, 
minskar energiförbrukningen och använder 
miljövänliga byggmaterial.

Miljöpartiet anser att vi måste värna om den 
stadsnära naturen, så att många fortfarande har
nära till friluftsliv och frisk luft. Naturen måste 
tillgängliggöras med markerade leder, skyltar
och information till alla medborgare för att fler 
ska hitta ut. Vi vill också att grönskan ska flytta
in i staden med fler träd, gräsmattor och 
grönska och gärna fler stadsodlingar och 
fruktträd som kan ge närodlad mat. Framtiden 
kommer att bjuda på många nya innovationer 
som gör att vi måste bygga en stad
som är flexibel och kan förändras med tidens 
nya krav. Alla effekter av digitaliseringen vet vi
inte än men säkert är att vi måste vara beredda 
att ompröva gamla sanningar, eftersom vår
kommun aldrig kommer att sluta förändras och 
utvecklas.
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Kultur, idrott 
& fritid
Kultur- och fritidsfrågor är viktiga för oss 
medborgare. Det räcker inte att ha en bostad 
och ett jobb - att ha en meningsfull fritid är 
positivt för både individen och samhället. 
Kultur och idrott kan förena människor och 
generera en starkare gemenskap, vilket blir ett 
verktyg för en tryggare kommun.

Kulturen och idrotten i Botkyrka ska välkomna 
alla, oavsett bakgrund, ekonomi, ålder, kön
eller funktionsvariation. Det ska finnas ett brett 
utbud av aktiviteter där alla kan hitta något
som intresserar dem, oavsett om det handlar 
om fotboll, poesi, fågelskådning, sjunga i kör,
mountainbike eller dans. 

Skolan är en viktig väg in till idrott och kultur 
för många unga. Dessutom behöver alla elever
erbjudas fler möjligheter att prova på olika 
fritidsaktiviteter, och samarbetet mellan
föreningslivet och skolan behöver öka. Skolan 
säkrar också att alla kan möta kultur och
idrott, även om föräldrarna inte har råd med 
terminsavgifter, teaterbiljetter eller att skjutsa 
till träningar. Det är extra viktigt att dessa barn 
får tillgång till fritidsaktiviteter för att skapa 
bättre framtidsutsikter. Det kan innebära att det 
finns utrustning att låna, att göra det billigare 
för föreningar att driva verksamheten och att 
kommunen erbjuder gratis aktiviteter under lov.

Det ska finnas fritidsaktiviteter för alla åldrar. 
Det finns en utbredd ofrivillig ensamhet och där
kan kultur och idrott motverka den. Vuxna och 

äldre ska också ha möjligheter att delta i en
bredd av aktiviteter och verksamheter. Där 
behöver utbudet bli bättre.

Föreningslivet i kommunen är viktigt för 
att skapa kultur och idrottsverksamhet. 
Kommunen behöver ha ett tätt samarbete med 
dessa aktörer och lyssna till deras behov. För 
de som vill starta en förening, studiecirkel eller 
andra evenemang ska kommunen kunna ge 
rådgivning. Det behöver också finnas lokaler, 
idrottsplatser och ytor för fritidsaktiviteter - 
kommunen behöver ha en långsiktig strategi för 
att säkra tillgången både för större och mindre 
idrotts- och kulturutövare. Spontan- och semi-
organiserade aktiviteter är också en viktig del av 
kultur- och idrottsutbudet. Det kan fånga upp 
personer som annars inte hade idrottat eller 
deltagit i kulturaktiviteter men där det spontana 
passar dem bättre än föreningslivet.

Kultur och idrott är prioriterat för Miljöpartiet 
eftersom det ofta har en starkt positiv inverkan
på människor och samhället. Det ska finnas en 
bred verksamhet med många olika aktiviteter
så att alla kan hitta det som intresserar en. 
Det dyker hela tiden upp nya aktiviteter och 
trender där kommunen behöver anpassa sitt 
erbjudande med ekonomiska stöd, lokaler och 
idrottsplatser. Alla ska ges möjlighet att på olika 
sätt utöva kultur och idrott och speciellt till de 
som står långt ifrån detta idag, föräldrarnas 
inkomst ska inte begränsa möjligheterna att 
utöva idrott och kultur på fritiden.
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Botkyrka är en expansiv kommun som både 
rymmer allt från stora företag med hundratals
anställda till småföretag i många olika 
branscher. Det är viktigt att vi har en bredd av 
företag eftersom det ger en långsiktig stabilitet, 
möjligheter till samarbete mellan företag och
förutsättningar att växa.

Den gröna näringen är viktig för att snabba på 
klimatomställningen, i allt från verksamheter
inom cirkulär ekonomi till miljöteknikföretag 
och jordbrukare. Kommunen har redan flertalet
företag inom dessa områden men behöver jobba 
för att ytterligare gynna och ge möjligheter
till dessa. Även kommunens egna verksamheter 
behöver ta steget från slit-och-släng till ett
återbrukstänk.

Entreprenörskap och innovation blir allt 
viktigare i Sveriges ekonomi som drivs av
kunskapsintensitet. Botkyrka ska vara en plats 
där pionjärer ges möjligheter. Det kan handla
om hjälp och rådgivning till företagare som 
vill starta eller växa och arenor för samarbete 
mellan näringsliv, kommun, myndigheter, 
högskolor och föreningslivet. Botkyrka behöver
profilera sig bättre inom näringslivsfrågor 
och lyfta fram de möjligheter som finns 
i kommunen. Närheten till Stockholms 
näringsliv, arbetsmarknad och infrastruktur i
kombination med lägre kostnader för etablering 
ger bra förutsättningar för Botkyrkas företag.

Närheten till Flemingsberg med flertalet 
högskolor är en styrka och möjlighet för 
Botkyrkas näringsliv. Ett tätt samarbete kan 
säkra kompetens för företagen, kommersialisera
innovationer och skapa fler företag och 
arbetstillfällen. Det behöver också finnas plats 
för företag, både kontorslokaler för små och 
stora företag men även mark för att bygga nya
verksamhetslokaler. Bygglov och tillstånd ska 
vara lätta att söka och enkla att förstå, och
kommunen ska ge en god service till 
kommunens företagare.

I framtiden kommer arbetslivet bli mer flexibelt, 
istället för att pendla till ett kontor kan man
jobba hemifrån några dagar i veckan och fler 
företag kommer bli mer digitala. Botkyrka ska
ligga i framkant i den digitala omställningen 
med jobbhubbar där du kan arbeta flexibelt
närmare hemmet, samt ge möjlighet att 
vidareutbilda dig eller byta karriär till de nya 
jobb och sektorer som kommer att uppstå i 
framtiden.

Jobb &
näringsliv



11

Politiska programmet
Miljöpartiet Botkyrka

Skolan är en stor och viktig del av barns och 
ungdomars liv. Det ska vara en plats där 
eleverna får med sig livslånga kunskaper inom 
olika områden men även sociala förmågor 
för att bli en del av, och bidra, till samhället i 
framtiden. Både elever, lärare och andra vuxna i 
skolan ska ges de bästa förutsättningarna för en 
bra verksamhet och de ska tillsammans kunna 
skapa en trygg och utvecklande miljö.

Mycket i skolan börjar med en bra lärare, som 
ska ha en bra utbildning och vara behörig. Det
måste också vara utvecklande och meningsfullt 
att jobba som lärare med möjlighet till
vidareutbildning och karriär. De bästa lärarna 
behöver också finnas där elever och skolor med 
störst utmaningar finns, och där är lön men 
också arbetsvillkor och miljön viktigt. För de 
yngsta är det också en trygghet att ha samma 
lärare under större delen av skolgången vilket 
man uppnår med bra arbetsplatser för lärarna.

Skolan är också en fysisk plats som ska ge 
förutsättningar för lärande. Lokalerna behöver
vara fräscha och utrustade så att lärare och 
elever kan fokusera. Skolorna ska själva kunna
styra över vad man vill förbättra i arbetsmiljön 
även på längre sikt. Andra yttre faktorer som
mat och skolgården kan påverka lärandet och 
även dessa måste syfta till att gynna lärandet.

Skolan är också en viktig plats för folkhälsa och 
psykisk hälsa. Dagens barn och ungdomar

sitter stilla för mycket och där kan skolan ta en 
större roll. Genom fysisk aktivitet på schemat
i alla skolor varje dag kan utvecklingen vändas. 
Det kommer både leda till friskare elever och
bättre studieresultat. Utöver idrottslektioner 
kan fysisk aktivitet inkorporeras i andra ämnen
och på rasterna kan idrott och rörelse 
uppmuntras. Det behöver också finnas säkra
skolvägar så att barn på egen hand kan gå eller 
cykla till skolan.

Utbilda sig ska du kunna göra även senare 
i livet, där har komvux en viktig roll. 
Arbetsmarknaden kommer att bli mer flexibel i 
framtiden och det kommer leda till nya yrken
och branscher som inte finns idag. Genom goda 
möjligheter att vidareutbilda sig hela livet
stärker vi både företagens konkurrenskraft och 
den personliga utvecklingen hos människor.
Komvux behöver ha en bredd med kurser 
inom många branscher och det ska vara nära 
kopplat till arbetsmarknadens behov för att de 
studerande ska komma i jobb. Även praktiska
utbildningar behövs då alla inte är intresserade 
av att plugga teoretiskt och för att även 
praktiska yrken har en samhällsbärande 
funktion.

Utbildning



Landsbygd
En stor del av Botkyrkas yta består av 
landsbygd, framför allt i Grödinge, och det 
är viktigt för kommunen att ha en levande 
landsbygd som bidrar till ett hållbart Botkyrka. 
Miljöpartiet vill jobba ännu mer för att länka 
samman stad och land på ett sätt så att hela 
kommunen stärks. Landsbygden har en viktig 
roll för närproducerad mat och självförsörjning, 
rekreation och natur och det är en stor kontrast 
till “storstadens puls”.

Miljöpartiet anser att du ska kunna bo på 
landsbygden även utan bil, därför måste
fungerande kollektivtrafik finnas även på 
landsbygden. Vi måste våga testa olika typer av
kollektivtrafik för att tillgodose detta. Men 
självklart behöver många fortfarande använda
bilen för att kunna bo på landsbygden - men då 
ska det finnas bra möjlighet att parkera sin
bil i anslutning till kollektivtrafik för att 
fortsätta resan kollektivt. I Botkyrka ska det 
dessutom finnas bra möjlighet att åka bil med 
fossilfria drivmedel.

Miljöpartiet kommer jobba för att bygga ut 
cykeltrafiken på landsbygden. Idag måste du 
cykla på vältrafikerade bilvägar vilket är både 
otryggt och riskfyllt. Steg för steg vill vi bygga ut
gång- och cykelvägar både för pendling men 
även för rekreation och motion. Landsbygden
måste bli mindre bilberoende och ställa om 

drivmedel för att Botkyrka ska klara målen 
om ett fossilbränslefritt Botkyrka 2030 och en 
klimatneutral kommun 2045. Vi tror att cykeln 
kan vara ett bra komplement till kollektivtrafik 
och även göra Grödinge mer attraktivt som
besöksmål.

För Grödinge har Vårsta en väldigt viktig 
funktion, eftersom det är den närmaste orten 
som har mataffär, skola, service och dessutom 
snabba bussförbindelser till Tumba och 
pendeltåg. Vårsta har därmed en viktig roll för 
att ha en levande landsbygd i Botkyrka, den vill 
vi värna och utveckla för att landsbygden ska 
kunna frodas.

Jordbruket är en viktig resurs för Botkyrka och 
kan göra oss mer självförsörjande och minska
behovet av transporter från andra delar av 
landet och utomlands. Miljöpartiet vill stoppa 
all storskalig exploatering av jordbruksmark 
eftersom den är viktig för livsmedelsförsörjning. 
Vi kommer att jobba för att öka det ekologiska 
odlandet och minska böndernas fossilberoende.
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Även om Botkyrka i genomsnitt har en ung 
befolkning finns även en stor, och växande,
grupp äldre invånare. I vår kommun ska det 
finnas möjlighet till ett aktivt liv som pensionär
med platser där äldre kan mötas, även över 
generationsgränserna. Våra äldre medborgare
är en stor tillgång med mycket erfarenhet och 
kunskaper. Genom att matcha med behov
inom både kommunens och ideella sektorns 
verksamheter kan de göra en stor insats som
gynnar alla.

Det ska finnas goda möjligheter för pensionärer 
att delta i både fysiska och kulturella
aktiviteter, allt från att enkelt komma 
ut i naturen till att det finns aktiva 
pensionärsföreningar.

Ett aktivt åldrande är framförallt bra för 
individen men leder även till effektivare 
omsorg och sjukvård. Ofrivillig ensamhet måste 
motverkas kraftfullt genom att både kommunen 
och andra aktörer erbjuder ett stort utbud av 
fritidsaktiviteter, i alla kommundelar under hela 
året.

Kommunens omsorgsboenden måste präglas av 
valfrihet och många möjligheter, olika
personer har olika behov av hjälp och 
boendesituation och det ska kunna anpassas. 
Det behöver finnas boenden med olika 

servicegrad: boende med hög service för de 
med störst behov, enklare boenden med större 
självständighet och en bra hemtjänst för de som 
vill bo kvar hemma. Eftersom Botkyrka är en 
kommun med stor mångfald finns behov av
verksamheter med olika språk, det ger 
ytterligare trygghet och är en ökad service för de
äldre. Även maten som serveras på 
omsorgsboenden ska självklart vara näringsrik,
ekologisk och gärna närodlad.

En stor utmaning för kommunens vård- och 
omsorgsverksamheter på lång sikt är
personalförsörjningen: en växande äldre 
befolkning kräver mer utbildad omsorgs- och
sjukvårdskunnig personal. De äldre ska vara 
trygga med att kommunens verksamheter och
boenden håller en hög kvalitét. Även 
digitaliseringen är en viktig fråga: verksamheten 
kan bli mer effektiv genom bra stödsystem men 
det måste ske på användarnas villkor.

Vård &
omsorg
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Natur

Naturen är otroligt viktig i Botkyrka, den ger oss 
frisk luft, rent vatten och plats för rekreation.

Vi måste skydda skog och vatten för att hindra 
det från att exploateras när vi bygger och
utvecklar kommunen. Miljöpartiet kommer att 
jobba för att instifta fler naturreservat så att vi
kan bevara mer av den skyddsvärda skogen, 
både för att gynna friluftslivet men även för att
skydda de arter som finns i dessa områden. 

Det finns naturområden i kommunen som är
känsliga och det är viktigt att hitta en balans 
mellan rekreation och skydd. Naturvård måste
ges mer pengar och större möjligheter att sköta 
om den natur som kommunen har. Fler
våtmarker behöver återställas och överlag kan 
kvalitén på naturmiljön bli bättre genom bättre
skötsel.

Botkyrkas sjöar och vatten ska vara så rena att 
de går att bada i, och djurlivet i vattnet ska
må bra. Alla typer av pågående 
vattenföroreningar ska stoppas och dagvatten 
behöver renas innan det når ut i sjöarna för att 
filtrera ut smuts och partiklar. Ren luft behöver 
också prioriteras, framförallt att minska 
biltrafikens föroreningar både genom att gå 
över till eldrivna fordon och flytta resande till 
andra transportmedel.

Naturen är en viktig källa till rekreation, och vi 
måste jobba med att göra den mer tillgänglig. 
Miljöpartiet vill bygga ut motionsspår, 
vandringsleder, mountainbike-stigar, 
strandpromenader, bryggor och se till att våra 
friluftsområden får bättre entréer så att fler 
hittar dit. Det är också viktigt att informera 
alla botkyrkabor om allemansrätten och vilka 
möjligheter som finns att uppleva naturen.

Naturen finns på många platser i Botkyrka och 
det är viktigt att värna om både “storskogen” 
och kvarterets dunge. Vi måste tillgängliggöra 
och vårda all typ av skog med långsiktighet i 
fokus. Även om vi är öppna för exploatering 
i grönområden nära kollektivtrafik så är det 
viktigt att staden har gröna lungor där djur kan 
leva och människor kan koppla av.



Botkyrkas
enda 

klimatparti
Vilket samhälle vill du ha? Miljöpartiet har 

kämpat för en mer hållbart och mänskligare 
värld sedan 1981. Den gröna rörelsen byggs 
på personligt engagemang från tusentals 

människor. Du är med och väljer väg!

Bli medlem på mp.se


