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För ett tryggt, jämställt 
och hållbart Botkyrka 
Botkyrka är en unik plats med en 
mångfald av människor från hela världen 
och ett kreativt kluster där människor 
kan utvecklas. Miljöpartiet tror på 
Botkyrka, och vår vision är en trygg, 
jämställd och hållbar kommun.

Vi står inför tuffa utmaningar. Vi befinner 
oss i en akut klimatkris. Balansen 
mellan människan, natur och ekosystem 
är skev. Behov av bostäder och behov av 
nära och livskraftig natur står i konflikt. 
Andra intressen prioriteras ofta framför 
naturen: naturen byggs bort och den 
biologisk mångfalden hotas. Dessutom 
har kommunen en stor utmaning med 
trygghet: våld och gängkriminalitet 
är problem som måste lösas för att 
människor ska kunna leva och trivas 
här. Samtidigt är Botkyrka idag allt för 
ojämlikt med stora socioekonomiska 
klyftor mellan kommunens områden.

För att möta dessa utmaningar behövs 
Miljöpartiet - med en politik som tar 
tillvara på att många samhällsfrågor är 
sammankopplade. I detta valmanifest 
kan du läsa om den politik som vi vill 
driva under mandatperioden 2022-2026 
för att skapa framtidens Botkyrka.

Ett Botkyrka med frisk luft, rent vatten, 
levande natur och en stark landsbygd. Ett 
Botkyrka som tacklar klimatkrisen och 
gör att de hållbara valen blir självklara. 
Som är en naturlig plats för företag inom 
hållbarhet. 

Ett jämställt och socialt hållbart 
Botkyrka som stärker botkyrkabor och 
säkrar rättvisa villkor för alla. Som har 
en stark omsorg så att våra äldre och 
botkyrkabor med funktionsvariationer 
har en meningsfull och aktiv tillvaro. 

Ett Botkyrka där alla trivs och känner sig 
trygga, som prioriterar det förebyggande 
arbetet mot våld och kriminalitet, redan 
i tidig ålder. Som säkrar alla barns rätt 
till en jämlik uppväxt med samma 
möjligheter att förverkliga sina drömmar. 

Ett Botkyrka med ett inkluderande 
och aktivt föreningsliv som värnar om 
idrottens och kulturens betydelse i att 
skapa ett tryggare samhälle.

Nu måste vi agera tillsammans för vår 
gemensamma framtid. Vi önskar stöd 
från dig som väljare för ytterligare en 
mandatperiod 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 tryggt, jämställt och hållbart 
Botkyrka.

Tumba, 2022-03-20

PS. I texten finns en del krångliga ord som är markerade 
med * , dessa förklaras i en ordlista på näst sista sidan. 



Minskade klyftor, ökad social 
hållbarhet
Idag är det allt för ojämlikt i Botkyrka 
med stora skillnader mellan kommunens 
områden. Det förebyggande sociala arbetet 
är det bästa verktyget för att minska klyftor 
och att säkra rättvisa villkor för alla. Vi vill 
öka jämställdheten genom att satsa på 
uppsökande av nyanlända kvinnor med 
riktade insatser kring språkutveckling 
och sysselsättning. Vi vill även stärka 
kommunens föräldrastödsinsatser, 
med fokus på att inkludera nyanlända 
föräldrar, samt visa att alla är lika värda 
genom att öka kunskapen om rasismen, 
främlingsfientlighet* och hedersrelaterat 
våld och förtryck*. Stöd till, och samarbete 
med, kvinnojourer ska stärkas.

Stärka det förebyggande arbetet mot 
våld och kriminalitet
Kommunen ska ha ett starkt 
våldsförebyggande arbete, och skydda 
unga från den brottsliga banan och 
motverka rekrytering till kriminella gäng. 
Insatser i skolorna och på fritidsgårdarna 
spelar en viktig roll i detta. Vi vill att de 
våldsförebyggande arbetssätten MVP* 
och Tåget* ska införas i alla skolor. 
Motsvarande satsningar bör även 
genomföras för vuxna för att tillsammans 
skapa en tryggare kommun. Vi vill satsa 
mer på uppsökande arbete för att tidigt 
fånga upp unga som befinner sig i 
riskmiljöer, till exempel genom fler 
trygghetsfältare*.

Ställa om till en cirkulär ekonomi
Kommunen ska bidra till omställningen till 
en cirkulär ekonomi, därför vill vi integrera 
ett systematiskt återbrukstänk* och 
minska konsumtion av förbrukningsvaror 
i kommunens verksamheter. Vi vill även 
fastställa tydligare krav kring cirkulära 
flöden vid upphandlingar. Kommunen ska 
även underlätta för botkyrkabor att leva 
cirkulärt till exempel genom att skapa fler 
fysiska platser där återbruk kan ske och 
att uppmuntra förskolor och skolor att 
införa klädbytarskåp*.

Stöd för hela kommunen att ställa om
För att lyckas med klimatomställningen 
krävs ett starkt kommunalt ledarskap 
och upparbetade forum för samarbete 
med näringsliv, civilsamhället och 
privatpersoner. Vi vill satsa på att öka 
medvetenhet om klimatkrisen och hur vi 
kan samarbeta för en rättvis omställning 
samt ge stöd och rådgivning för att 
ställa om. Vi vill införa ett klimatråd 
där kommunen tillsammans med olika 
samhällsaktörer arbetar för ett strategiskt 
klimatarbete i hela kommunen samt 
stärka skolornas arbete med lärande för 
hållbar utveckling.



100% förnybar energi till 2030
Kommunen har som mål att hela Botkyrka 
ska vara fossilbränslefritt till 2030. För 
att uppnå 100% förnybar energi till 2030 
vill vi satsa på innovation, effektivisering 
och användning av de förnybara resurser 
som är mest lämpliga för Botkyrka. Vi vill 
sträva efter mer lokal energiproduktion 
genom bland annat att möjliggöra 
för kommersiella aktörer att bygga ut 
hållbara energikällor i kommunen, till 
exempel solcellsparker och vindkraftverk.

Främja hållbara företag
Botkyrka ska bli en självklar plats för 
innovation och attrahera fler företag 
inom hållbarhet. Kommunen ska ha 
rätt kompetens för att ge bra service till 
dessa företag, men även för att hjälpa 
det befintliga näringslivet att ställa om. 
Agenda 2030* ska dominera Botkyrkas 
näringslivsprogram* och vi vill utforma 
ett avtal med lokala näringslivet kring 
Agenda 2030 samt erbjuda småföretag 
kunskap i socialt ansvarstagande och 
klimatsmart företagande. Vi vill att 
kommunen bidrar till utveckling av 
jobbhubbar* i flera delar av kommunen 
och en hållbarhetshubb för innovativa 
aktörer.

Stärk jämlikheten i Botkyrkas skolor
Att klara grundskolan och gymnasiet 
är en viktig faktor för att ge barn bra 
framtidsutsikter. Därför är det viktigt att 
skolan är en jämlik plats som ger varje 
barn möjlighet att lära och utvecklas. 
De som har utmaningar ska tidigt 
identifieras och ges extra stöd. Vi vill 
uppgradera modersmålsundervisningen 
så att den blir mer attraktiv, rolig och 
utvecklande och även erbjuda läxhjälp på 
modersmål. Vi vill att förskolor och skolor 
bidrar aktivt till att bryta könsnormer 
i tidig ålder och att gratis mensskydd 
erbjuds på alla skolor.

En meningsfull fritid för alla barn
Det är viktigt att barn får tillgång till 
fritidsaktiviteter för att skapa bra 
framtidsutsikter. Föräldrarnas inkomst 
ska inte begränsa möjligheterna för barn 
att ha en meningsfull fritid. Samarbetet 
mellan skolan och föreningslivet 
behöver stärkas så att alla elever erbjuds 
möjligheter att prova på olika aktiviteter 
samt att fler aktiviteter hålls i skolans 
lokaler efter skoltid så att fler kan delta. 
Vi vill införa en fritidsskjuts för att 
transportera unga till aktiviteter, ge alla 
barn till föräldrar med försörjningsstöd 
möjlighet till SL-kort samt öka summan 
för fritidspengen* och se till att fler kan få 
ta del av den. 



Mer natur nära botkyrkaborna
Naturen ska vara nära till hands för alla 
botkyrkabor. Vi vill skydda tätortsnära 
naturområden och ha fler grönområden 
och artrika blomsterängar. Vi vill göra det 
enklare att odla i hela Botkyrka genom att 
införa stadsodlingar som alla kan nyttja 
gratis. Det ska vara lätt att komma ut i 
naturen. Vi vill satsa på markerade leder, 
bättre entréer till friluftsområden samt 
förbättrad information till invånare om 
möjligheterna att uppleva naturen. Fler 
ska få åka ut med Fältbussen* och få 
kunskap om naturen.

Ökad biologisk mångfald och rent 
vatten
Biologisk mångfald och rent vatten är 
förutsättningar för allt liv och för att klara 
klimatomställningen. Mer pengar måste 
avsättas för kommunens naturvård 
och miljötillsyn. Vi vill gynna biologisk 
mångfald och bevara värdefull natur 
genom att instifta ännu fler naturreservat, 
till exempel i Tullinge skog, och genom 
att utveckla kommunens metoder för 
skötsel av naturmiljöer. Vi vill även öka 
satsningen på att rena vårt dagvatten 
och skydda vattentäkterna för att klara 
dricksvattenförsörjning, till exempel 
genom brunnar som fångar mikroplaster.



En trygg kommun för hbtq-personer
Kommunens arbete med hbtq-rättigheter 
måste stärkas. Vi vill utöka satsningar på 
att göra Botkyrka till en fördomsfri och 
trygg kommun för alla oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet och könsuttryck. 
Fler verksamheter, som skolor och LSS- 
och äldreboenden, ska utbildas inom 
hbtq-frågor. Vi vill skapa en inkluderande 
samhällsstruktur med till exempel 
könsneutrala multifunktionella toaletter 
och omklädningsrum i kommunens 
byggnader.

Fler vägar till egen bostad
Vårt bostadsbyggande behöver bidra till 
jämställdhet och motverka bostadsbrist, 
trångboddhet och segregation i Botkyrka. 
Vi behöver bygga fler bostäder som fler 
har råd med och ha en bra blandning av 
olika typer av bostäder. Vi vill prioritera de 
typer av boende som saknas inom varje 
stadsdel, till exempel bostadsrätter i 
Fittja, och satsa mer på ungdomsbostäder 
så att fler kan flytta hemifrån. Vi 
vill arbeta för att fastighetsägare 
ska tillåta försörjningsstöd och 
etableringsersättning som grund för 
hyreskontrakt. 

Öka botkyrkabornas delaktighet
Som botkyrkabo ska du känna att du kan 
vara en del av demokratin i kommunen 
och påverka Botkyrkas utveckling. Vi vill 
särskilt uppmuntra unga botkyrkabor, 
därför vill vi sänka rösträttsåldern i 
kommunvalet till 16 år och höja status 
på ungdomsfullmäktige*. Vi vill även att 
alla botkyrkabor ska ha en hemkänsla 
för sitt närområde, vilket ger en ökad 
trygghetskänsla, genom att engagera sig 
i att sköta om sin närmiljö. Detta kan till 
exempel göras genom att uppmuntra fler 
att delta i Botkyrkadialogen*.



Alla barns rätt att må bra
Det förebyggande arbetet med att 
motverka psykisk ohälsa bland barn 
måste stärkas. Ingen ska falla mellan 
stolarna. Vi vill satsa på tidig upptäckt 
av psykisk ohälsa och normbrytande 
beteende* hos barn: de som möter barn 
tidigt i livet, till exempel personal i skolan 
och på familjecentralerna, ska utbildas 
om riskfaktorer och samverka för att 
tidigt ge familjer stöd. Vi vill satsa på att 
stärka elevhälsan och att alla skolor och 
förskolor ska ha ett aktivt arbete för att 
motverka diskriminering och mobbning.

En tryggare skola för ökat lärande
Både elever och skolpersonal ska ges de 
bästa förutsättningarna för lärande och 
trygg verksamhet. Våra elever blir tryggare 
av en minskad omsättning på lärare, 
därför behöver vi förbättra arbetsvillkor 
och miljöer för vår personal. Vi vill ge 
bättre möjligheter för karriärutveckling 
och vidareutbildning, även på arbetstid, 
samt för skolor att själv styra över vad 
de vill förbättra i arbetsmiljön. Vi vill 
även satsa på färre barn per lärare och 
fler vuxna på skolan samt på fräscha och 
utrustade lokaler. 

Säkra skolvägar
Ren luft för alla, särskilt våra barn, ska 
prioriteras och barn ska kunna gå och 
cykla till skolan tryggt. Vi vill bygga säkra 
skolvägar genom att prioritera trottoarer 
och cyklister samt införa bilfria zoner 
vid förskolor och skolor. Det är viktigt 
att underlätta för de som vill vara med i 
omställningen: det ska vara smidigt för 
barn och föräldrar att gå eller cykla till 
skolan. Vi vill uppmuntra förskolor och 
skolor att införa konceptet vandrande 
skolbussar*.

Klimatsmart resande
Det ska vara enkelt att bo i hela Botkyrka 
utan bil, därför behöver det finnas 
fungerande kollektivtrafik överallt 
i kommunen. Vi vill påverka SL 
att öka turtätheten, bland annat 
på direktbussarna från Vårsta till 
pendeltåget, att bygga ytterligare en 
uppgång vid Tullinge station, samt att 
satsa på anropsstyrd* kollektivtrafik och 
trafiksäkra hållplatser på landsbygden. 
Att använda cykel måste bli lättare, 
genom till exempel bättre cykelvägar och 
möjligheter till att parkera sin cykel vid 
knutpunkter. Vi ser ett särskilt behov av 
att förbättra infrastruktur för gång- och 
cykeltrafik på landsbygden.

Mer hållbar biltrafik
Många kommer fortsatt att behöva 
använda bil, men alla behöver inte äga bil: 
genom smarta lösningar som bilpooler 
och jobbhubbar* kan vi bidra till mindre 
privatbilism. Vi måste även satsa på att 
minska utsläppen från biltrafik genom 
att möjliggöra för fler att köra fossilfritt. 
Vi vill att det ska finnas el-laddstolpar 
och biogaspumpar i alla kommundelar. 
Samarbeten med företag för att installera 
snabbladdare för elbilar utanför affärer, 
och liknande, skulle ha god effekt. Vi ser 
ett särskilt behov av sådana satsningar 
på landsbygden.



God livskvalitet för Botkyrkas äldre
Det finns en utbredd ofrivillig ensamhet 
bland våra äldre invånare, därför vill 
vi möjliggöra för ett aktivt liv som 
pensionär. Vi vill satsa på ökad samverkan 
med pensionärsföreningar, fler öppna 
mötesplatser med spontana aktiviteter 
och mer tillgängliga naturområden 
med bänkar och rullatorsanpassade 
leder. Vi vill även erbjuda pensionärer 
möjlighet att äta lunch på skolor för 
att brygga generationer. Vi vill etablera 
en pensionärspool* för att öka äldres 
delaktighet och ta tillvara på deras 
kunskap och erfarenhet.

En stark omsorg
Kommunens verksamheter och boenden 
ska hålla en hög kvalitet för våra äldre och 
för botkyrkabor med funktionsvariationer. 
Det ska finnas många alternativ kring 
servicegrad och boendesituation för att 
möta våra invånares olika behov. Vi vill 
satsa på trygghetsboenden* för äldre 
som vill ha mer social samvaro samt 
på fler boenden inriktade mot några av 
kommunens större språkgrupper, till 
exempel turkiska. Vi vill även ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter för att 
skapa en tryggare omsorg samtidigt 
som vi förbättrar arbetsmiljön. Mycket av 
omvårdnaden utförs av anhöriga, därför 
vill vi stärka anhörigstödet.

En inkluderande tillgång till 
fritidsaktiviteter
Alla ska ges möjlighet att utöva kultur 
och idrott, oavsett bakgrund, ekonomi, 
kön eller funktionsvariation, och speciellt 
de som står långt ifrån detta idag. 
Kommunen ska ha ett starkt arbete 
med inkludering och jämställdhet inom 
kultur och idrott. Vi vill utöka utbudet 
av aktiviteter för flickor och för barn och 
vuxna med funktionsvariationer. Vi vill se 
till att det finns bra tillgång till aktiviteter 
nära alla, därför vill vi erbjuda fler digitala 
aktiviteter samt främja föreningsbildande 
i områden som har mindre utbud.

Bättre förutsättningar för 
föreningslivet
Föreningslivet i kommunen är viktigt för 
att skapa kultur- och idrottsverksamhet, 
samtidigt som dessa aktörer har en viktig 
roll i att skapa ett tryggare samhälle 
genom att fler kan få en meningsfull fritid. 
Kommunen behöver ha ett tätt samarbete 
med föreningslivet och lyssna till deras 
behov. Vi ser även ett behov av ökad 
regional samverkan och en långsiktig 
strategi för lokalförsörjning. Vi behöver 
utveckla befintliga anläggningar samt 
satsa på fler, med fokus på att dessa ska 
vara multifunktionella. 



Klimatneutral organisation till 2025
Kommunen måste accelerera sitt 
klimatarbete för att uppnå målet om att 
vara en klimatneutral organisation till 
2025. Agenda 2030* ska vara styrande 
för samtliga förvaltningar och vi ska 
ständigt hitta nya vägar för att minska 
utsläpp och miljöpåverkan. Vi vill att 
klimat- och miljökonsekvensanalyser 
ska redovisas i alla relevanta beslut i 
kommunen. Vi vill även höja statusen 
på koldioxidbudgeten* och ge den en 
självklar plats i kommunens processer.

Bygga med klimatet och framtiden i 
fokus 
Botkyrka växer och vi behöver säkerställa 
att vi värnar om våra naturområden 
och ser till att infrastruktur och 
samhällsservice hänger med när vi 
bygger. Vi vill sänka klimatpåverkan 
från kommunens byggande genom att 
ställa hårdare miljö- och klimatkrav och 
bygga i miljövänliga material. Vi ser även 
ett stort behov av att aktivt förebygga 
översvämningsrisk i all bebyggelse och 
klimatanpassa* kommunens byggnader, 
särskilt omsorgsboenden, för att skydda 
botkyrkabor mot klimatförändringarna.

Bättre mat – mindre utsläpp
Mat är en stor källa till utsläpp och 
det är dags att tänka om. All mat som 
lagas i kommunens regi - på förskolor, 
skolor, omsorgsboenden - ska lagas med 
hållbarhet i fokus. Vi vill att maten i högre 
utsträckning ska vara ekologisk, lokalt 
producerad, vegetarisk och lagad på plats 
för att bibehålla näringsvärdet. Vi vill även 
att kommunen ska arbeta systematiskt 
för att minska matsvinnet.

Ett mer hållbart jordbruk
Landsbygden har en viktig roll för 
närproducerad mat och självförsörjning, 
och därför behöver vi se till att skydda 
jordbruksmarken från storskalig 
exploatering. Vi vill utforma en 
odlingsstrategi för odlingsmark 
i kommunen för att öka lokal 
livsmedelsförsörjning och tillgång 
till klimatsmarta livsmedel. Vi vill ge 
stöd till lantbrukare för att ställa om 
till mer hållbart jordbruk, genom till 
exempel minskat fossilberoende. Vi 
vill även uppmuntra till att sälja och 
handla lokalproducerad mat, även från 
villaträdgårdar, exempelvis genom att 
starta upp REKO-ringar*. 



Agenda 2030: En agenda för hållbar utveckling 
som antogs vid FN:s toppmöte 2015 av världens 
regeringar. Agendan innehåller 17 globala mål och 
169 delmål som ska leda världen mot en hållbar 
och rättvis framtid.

Anropsstyrd kollektivtrafik: En metod för att öka 
tillgänglighet inom områden med färre boenden. 
Anropsstyrd trafik innebär att det finns en linje, 
men bussen kör bara när någon vill åka.

Botkyrkadialogen: En möjlighet för dig som 
bor i Botkyrka att prata med dina politiker om 
saker du vill förbättra i din vardag. Dina förslag 
fångas upp av en politisk grupp som kallas 
Dialogkommissionen.

Fritidspengen: En särskild ekonomisk ersättning 
för barn och ungas fritidsaktiviteter som kan sökas 
från kommunen av familjer med försörjningsstöd.

Fältbussen: Botkyrka kommuns rullande 
naturskola, med huvudverksamhet att arbeta 
med elever i årskurs 5.

Jobbhubb: En extern, professionell arbetsplats, 
som företagen kan hyra in sig på för att deras 
anställda ska kunna jobba närmare hemmet.

Koldioxidbudget: En koldioxidbudget är en 
beräkning av hur mycket koldioxid en kommun, 
region, eller ett land får släppa ut per år för att hålla 
oss till Parisavtalet och klara 2-graders målet.

Klimatanpassning: Klimatförändringar kan 
ge upphov till skador och förluster av olika 
slag. Klimatanpassning handlar om att rusta 
samhällen för de nya utmaningar som en ökad 
uppvärmning ger. 

MVP och Tåget: Våldsförebyggande arbete för 
elever. Tåget används för de yngre årskurserna och 
är olika utbildningar i hur man kan förebygga våld. 
Mentors in Violence Prevention, MVP, engagerar 
elever i årskurs 9 för att utbilda barn i årskurs 6 i 
hur de förebygger våld och är förebilder på skolan.

Normbrytande beteende: Negativa beteenden som 
bryter mot samhällets regler och normer. Det 
kan vara allt ifrån att bryta mot föräldrars regler, 
skolka, snatta, och klottra till mer allvarliga 
beteenden såsom att slåss, hota, sexuellt ofreda 
andra och plåga djur.

Pensionärspool: En plattform, dit pensionärer 
kan anmäla sig, som matchar ihop pensionärers 
kompetenser med uppdrag där det finns behov 
inom kommunal verksamhet och civilsamhället.

REKO-ringar: Konsumenter och producenter 
går samman och lokalproducerade råvaror 
och produkter säljs direkt från producent till 
konsument, helt utan mellanhänder.

Trygghetsboenden: En typ av boende för äldre som 
är för friska för äldreboende men som vill ha mer 
trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt 
nuvarande hem.

Trygghetsfältare: Anställda hos kommunen 
vars uppdrag är att arbeta förebyggande och 
uppsökande genom att aktivt finnas ute på 
platser där barn och unga finns.

Ungdomsfullmäktige: Tar hand om förslag som 
kommer in från ungdomar i Botkyrka. Ett sätt för 
ungdomar att påverka politiska beslut i Botkyrka 
som handlar om ungdomsfrågor.

Vandrande skolbussar: En överenskommelse 
mellan föräldrar där man turas om att gå eller 
cykla med barnen till skolan, som en vandrande 
eller cyklande skolbuss.

Ordlista

Bli medlem i Miljöpartiet!
Vill du vara med och jobba för en bättre värld?

Gå med i den gröna rörelsen på mp.se/bli-medlem



Våra kandidater till kommunfullmäktige

1. Niklas Gladh
2. Lisa Hellsing
3. Ali Khan
4. Inger Grönberg
5. Kim Viktor
6. Asiah Altjewa
7. Isak Nobuoka
8. Karin Melinder
9. Ecmel Kemal Bal

10. Christina Karlsson
11. Tim Mos
12. Anna Norberg
13. Anders Röjerman
14. James Jin
15. Oskar Forsberg
16. Pär Sargren
17. Rahand Kader
18. Madelene Ekelund

Övre raden: Inger Grönberg, Asiah Altjewa, Ecmel Kemal Bal, James Jin, Kim Viktor, Isak Nobuoka, Tim Mos, Oskar Forsberg 

Nedre raden: Christina Karlsson, Lisa Hellsing, Niklas Gladh, Anders Röjerman


