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ÄNSTERPARTIET vill tillsammans med andra goda

krafter bygga ett demokratiskt samhälle som kännetecknas av medmänsklighet och solidaritet. Vi vet att
ett solidariskt samhälle är starkare än ett land där girigheten får
råda. Därför kämpar vi för jämlikhet och jämställdhet, för en välfärd fri från vinstintressen.
Vi är ett socialistiskt och feministiskt parti. Ett starkt Vänsterparti är garanten för en konsekvent och tydlig politik mot klassorättvisor, rasism, diskriminering och könsförtryck. Lägg din
röst där den väger tyngst: på Vänsterpartiet!
I det här programmet beskriver vi våra ambitioner, mål och förslag för nästa mandatperiod, men givetvis får inte allt plats och en
del har vi kanske missat. Du är välkommen att höra av dig till oss
om du har egna förslag eller vill veta mer om vår politik.
FREDRIK ANDERSSON

ordförande,
Vänsterpartiet Botkyrka
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Framtiden finns i Botkyrka
Botkyrka är en ung och kaxig kommun med ett starkt självförtroende. Att bilden av
Botkyrka som en hopplös problemkommun är falsk har vi som bor här alltid vetat.
Nu är det allt vanligare att också omvärlden förknippar Botkyrka med utveckling,
skapande och positiv förändring. Kommundevisen ”långt ifrån lagom” är faktiskt
ovanligt träffande! Men Botkyrkas självförtroende bygger inte på förmögenheter
och privilegier. Skaparkraften och målmedvetenheten hos Botkyrkaborna växer inte
sällan ur erfarenheter av fattigdom, förtryck och diskriminering – i vårt land eller i
andra länder. Det gör dem bara starkare.
Botkyrka är en kommun som växer och utvecklas. Allt fler ser en framtid i Botkyrka för sig och sina barn. Vi vill att ännu fler får den möjligheten genom att satsa
på bostäder och skolor. Framtidens arbetsmarknad finns i Botkyrka – en stor andel
invånare med internationella erfarenheter och stora språkkunskaper är en ovärderlig
tillgång för näringslivet i en globaliserad ekonomi. De företag som först inser det
har ett enormt försprång. I Botkyrka sprudlar det av kreativitet och engagemang.
Samtidigt gäller det att vi också för en politik som gör att fler får jobb.
Med rätta ses Botkyrka som en föregångare på kulturens och upplevelsernas arena. Här förverkligas drömmar. Detta skulle inte vara möjligt utan Botkyrkas föreningar och eldsjälar. De måste få fortsatt goda möjligheter att verka.
Demokratin måste ständigt utvecklas om den inte ska dö bort. Vi vill göra det
lättare för Botkyrkas kvinnor och män, flickor och pojkar att vara med och påverka
sin vardag och samhällsutvecklingen. Demokrati är mer än möjligheten att gå och
rösta vart fjärde år. Demokrati och jämlikhet är tätt sammanvävda. Både klass och
kön avgör i stor utsträckning i vilken mån vi inte bara har rätt, utan också en reell
möjlighet, att delta i den demokratiska processen. Därför är arbetet för jämställdhet
och jämlikhet, mot diskriminering och orättvis fördelning en del av demokratin.
Vänsterpartiet har styrt i Botkyrka tillsammans med Socialdemokraterna och
Miljöpartiet sedan 2006. Vi har åstadkommit mycket tillsammans. I stället för skattesänkningar och nedskärningar har vi satsat på den gemensamma välfärden och
vi investerar i utbildning och kultur. Vi har stärkt barnomsorgen genom att bli den
första kommunen i Sverige som ger alla barn rätt till 35 timmars förskola. Vi har
öppnat barnomsorg på obekväm arbetstid, så att även exempelvis ensamstående
mammor kan jobba. Vi har infört rätt till heltid för kommunens anställda. För att
kompensera för regeringens misslyckade jobbpolitik har vi satsat på yrkesutbildning för unga och vuxna och skapat en framgångsrik lokal arbetsmarknadspolitik.
Vi är den mest offensiva kommunen när det gäller klimatpolitik och vi ser till att
alla ungdomar har en fritidsgård att gå till. Listan över vad vi åstadkommit i den
politiska majoriteten kan göras lång.
Samtidigt är vi tre olika partier. Det spelar roll vilket parti du röstar på! Vänster4

partiet är garanten för att välfärd och allmännytta inte privatiseras och säljs ut. En
röst på Vänsterpartiet är en röst för minskade klassklyftor, fördjupad demokrati och
lika rättigheter för alla, det är en röst mot privatiseringar och marknadslösningar, för
en gemensam välfärd att lita på.
Vi vill se ett fortsatt sammanhållet Botkyrka och förespråkar ett nej i folkomröstningen om att bryta ut kommundelen Tullinge och göra den till en egen kommun.
Ett sammanhållet Botkyrka gör oss alla rikare och ökar möjligheten att fördela kommunens resurser rättvist och efter behov. Vi behöver inte ännu ett kommunalhus, en
kommunal byråkrati till och ytterligare gränser mellan medborgarna.
Framtiden finns i Botkyrka!

Hållbar utveckling kräver vänsterpolitik
Den övergripande politiska uppgiften är att säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Det vi gör i dag får inte undergräva möjligheterna att klara av morgondagens problem. Redan nu måste vi skapa
förutsättningar för ett gott samhälle för kommande generationer. Social hållbarhet förutsätter att vi minskar klass- och könsklyftorna i samhället. Jämlikhet och
jämställdhet är kanske de viktigaste faktorerna bakom människors välbefinnande
och samhällets förmåga till utveckling. I samhällen med stora och växande klyftor
hämmas utvecklingen, folkhälsan försämras, sociala konflikter och orättvisor sliter
sönder samhället och demokratin urholkas. Ett sådant samhälle har svårare att klara
framtidens utmaningar.
Den miljömässiga hållbarheten handlar i dag till stor del om klimatet. Vi måste
snabbt ställa om vårt sätt att producera och konsumera så att vi får ner utsläppen av
växthusgaser och minimerar de framtida klimatförändringarna. Därför är det viktigt
att vi driver på för nya kollektivtrafiklösningar och planerar för en helt koldioxidfri
kommun. Men det finns även andra aspekter av den miljömässiga hållbarheten – vi
måste slå vakt om den biologiska mångfalden och kraftigt minska utsläppen av
gifter och gödningsämnen i miljön. Allt detta kräver mer av demokratisk samhällsplanering och styrning av ekonomin.
Den liberala marknadsmodellen är oförmögen att hantera vår tids miljöhot. Den
ekonomiska hållbarheten kan på kort sikt och i det lokala perspektivet innebära att
vi har en stabil kommunal ekonomi där inkomster och utgifter är under kontroll och
där vi tar hand om våra gemensamma tillgångar genom underhåll och förebyggande
insatser.
I ett större perspektiv handlar det om hur vi skapar förutsättningar för en hållbar ekonomisk utveckling som kommer alla till del och om hur vi finansierar den
gemensamma välfärden. Den välfärd vi vill ha måste alltid betalas. Frågan är bara
hur. Vänsterpartiet vill ha en välfärd man kan lita på, utan privata vinster, med en
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skola som utjämnar klasskillnader, en värdig äldreomsorg och en sjukvård som är
av högsta kvalitet och lika för alla. De stora skattesänkningar som högerregeringen
har genomfört, har kostat mycket i form av nedskärningar och ojämlikhet. Skattesänkningarna har gynnat de redan rika, medan vi andra har fått betala genom sämre
välfärd. I ett samhälle byggt på omtanke tar vi hand om varandra. Det är både mer
rättvist och hållbart. Vi kan konstatera att när det gäller långsiktigt hållbar samhällsutveckling så är det vänsterpolitik som är lösningen, medan högerpolitiken är en del
av problemet.
Vänsterpartiet arbetar för:
� En välfärd att lita på – utan privata vinster
� Att kravet på hållbar samhällsutveckling ska vara styrande för all kommunal verksamhet och samhällsplanering
� Högre prioritering av kommunens folkhälsoarbete
� Att Botkyrka fortsätter som en Fair Trade City och lever upp till de krav
som det ställer
� En aktiv användning av kommunens upphandlingar för att gynna jämställdhet, klimatsmarta lösningar och social rättvisa
� Ökad takt i arbetet med att göra Botkyrka fossilbränslefritt

Rätt till arbete
Arbetslösheten är ett av Sveriges största samhällsproblem. Den borgerliga regeringen har inte lyckats sänka arbetslösheten – tvärtom har den ökat. Högerns idé är att
öka orättvisorna för att människor ska tvingas ut i arbete. Det fungerar inte. Jobben
blir inte fler för att arbetslösa människor får det sämre ställt. Sänkningarna av a-kassan och den ökade otryggheten på arbetsmarknaden har inte gett fler arbetstillfällen,
utan bara ökat ojämlikheten. Särskilt hårt har ungdomar drabbats.
I stället för arbetslöshet och ökade klyftor arbetar vi konkret för fler jobb och
större trygghet i arbetslivet. Vår politik sätter upp full sysselsättning som det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Vi vill skapa jobb bland annat genom
att investera i välfärden, bygga fler bostäder, rusta upp miljonprogramsområdena
och bygga ut kollektivtrafiken. Vi vill satsa på vård, utbildning och kultur i stället
för att sänka skatterna för de rikaste och vi vill investera i ny, grön teknik för att
möta klimathotet. Det ger arbetstillfällen och stärker välfärden.
Makten över närings- och arbetsmarknadspolitiken ligger till stor del på statlig
nivå, men vi har de senaste åren visat att det spelar roll vilka som styr i kommunen.
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Vi har bland annat satsat på kommunala resursjobb som en väg från bidrag till fasta
jobb, förstärkt yrkes- och studievägledning och sommarjobb till alla ungdomar.
Kommunen ska fortsätta att satsa på Komvux och folkbildningen. Kommunen
ska tillsammans med övriga Södertörnskommuner, Arbetsförmedlingen, näringslivet och de fackliga organisationerna arbeta aktivt för att hitta och skapa arbetstillfällen, särskilt för ungdomar och nyanlända flyktingar. Företag som erbjuder sysselsättning och bidrar till kommunens utveckling ska ges goda möjligheter att etablera
sig och växa i Botkyrka. Vi ska särskilt satsa på de kreativa näringarna och på de
framväxande näringarna inom s.k. ”life science”, som rör forskning om medicin och
hälsa, och inom miljöteknikområdet.
Vi måste bättre ta tillvara Botkyrkabornas unika kompetens. Här pratar vi världens alla språk och har internationella kontakter. Med tillväxtkontor och ”växthus”
för företag ska kommunen underlätta för personer att ta steget att starta eget företag.
Företagare ska uppleva att de får stöd och hjälp.
Vänsterpartiet arbetar för:
� En ekonomisk politik som sätter sysselsättningen först och investerar för
framtiden: Förskolor, skolor, äldreboenden, kommunikationer, osv.
� Kraftsamling mot ungdomsarbetslösheten
� Att kommunen fortsätter att ställa krav på kollektivavtal vid
upphandlingar
� En aktiv arbetsmarknadspolitik tillsammans med övriga
Södertörnskommuner, Arbetsförmedlingen, näringslivet och de fackliga
organisationerna
� Fortsatt satsning på Komvux och folkbildningen
� Att Botkyrka ska bli ledande inom upplevelser och kreativa näringar
� Att företag som bidrar till ökad sysselsättning och kommunens
utveckling ska ges goda villkor och möjligheter att etablera sig

Kommunen som arbetsgivare
Kommunen är den största enskilda arbetsgivaren i Botkyrka med ca 6 000 anställda.
Vänsterpartiet vill att kommunen ska vara en förebild vad gäller anställningsvillkor,
arbetsplatsdemokrati och jämställdhet. Goda arbetsförhållanden för de anställda leder också till förbättrad kvalitet i förskolan, skolan och omsorgen.
I flera av de kommunala välfärdsverksamheterna behöver personaltätheten öka.
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Vi har genomfört en reform som ger alla kommunanställda rätt till heltid. Det är en
viktig jämställdhetsreform, som ger kvinnor högre inkomst och mer makt över sina
liv. Men vi vet att det finns många som inte orkar jobba heltid och många som inte
orkar jobba fram till pensionen. Nästa steg i reformen för rätt till heltid är att se till
att alla som vill jobba heltid också ska ha en arbetssituation som gör att man orkar
göra det. Det är en politik för bättre välfärd och ökad jämställdhet.
Ett annat problem är att alltför många kommunanställda har tillfälliga och osäkra
anställningar. Vi vill öka andelen fast anställda. Kommunen ska så långt som möjligt undvika att använda bemanningsföretag.
Alla anställda i Botkyrka kommun ska ges goda möjligheter till fortbildning och
kompetensutveckling, både för att komma upp i den utbildningsnivå som arbetet
kräver och för att kunna utvecklas i sitt yrke. Kommunens kompetensfond, som
erbjuder möjligheter till extra utbildningsinsatser, ska permanentas och successivt
fyllas på.
Som anställd i kommunen ska man kunna leva på sin lön. Botkyrka har i flera
steg höjt de lägsta lönerna, utöver avtalen. Vänsterpartiet vill fortsätta den satsningen med ytterligare steg, samtidigt som de med lång erfarenhet och stor skicklighet
ges möjlighet till en bättre löneutveckling.
Lönediskriminering på grund av kön ska inte förekomma i Botkyrka kommun,
men fortfarande finns strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män. Kommunen ska aktivt arbeta för att utplåna dessa skillnader. Lika lön ska gälla för lika och
likvärdigt arbete. Det är också viktigt att kommunens anställda på alla nivåer på
ett rimligt sätt återspeglar befolkningen i kommunen, t.ex. vad gäller andelen med
utländsk bakgrund bland kommunens chefer.
Som arbetsgivare ska Botkyrka kommun se positivt på fackligt arbete och uppmuntra de anställda att organisera sig. De fackliga organisationerna ska ges goda
möjligheter att verka för sina medlemmars intressen.
Vänsterpartiet arbetar för:
� Att Botkyrka kommun ska vara en föredömlig arbetsgivare
� Rätt till heltid för kommunanställda – och villkor som gör att man orkar
� Kraftigt minskat antal timanställningar till förmån för fasta jobb
� Minskade löneskillnader mellan kvinnor och män; lönediskriminering ska
inte förekomma
� Goda möjligheter till kompetenshöjning och vidareutbildning för alla
kommunanställda
� Personalsammansättningen på alla nivåer i kommunen ska spegla
Botkyrkas befolkning
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Fritid för kreativitet, glädje och folkhälsa
Alla har rätt till en meningsfull fritid. Det ska inte vara förunnat några få med tjock
plånbok att besöka kulturella evenemang eller ha ett roligt och utvecklande fritidsintresse. Det är särskilt viktigt att de barn och ungdomar som bor i kommunen har
lika möjlighet att ta del av de olika verksamheter som erbjuds. Av det skälet har vi
under den gångna mandatperioden halverat avgiften till kulturskolan för alla barn
i kommunen, startat en ny fritidsklubb i Norsborg, snart öppnat en ny fritidsgård i
Alby och byggt en skateboardpark i Tumba, för att nämna några exempel.
Idrott spelar en stor roll i många människors liv, något som har många positiva
effekter. Fysiska aktiviteter på vår fritid är en stor del av folkhälsoarbetet i kommunen och det har en avgörande betydelse för vårt välbefinnande. Idrotten främjar också social integration. Därför är det viktigt att alla ges möjlighet att utöva idrott, oavsett ålder, klass, kön eller sexuell läggning. Tillgängligheten för idrottsaktiviteter för
funktionsnedsatta och äldre är något som måste utvecklas ytterligare. Kommunen
har ett ansvar att tillhandahålla bra idrottsanläggningar för idrottsföreningarna och
samtidigt förse Botkyrkaborna med fler spontanidrottsplatser. Vi kan inte bara fokusera på de traditionella sporterna.
Det är viktigt att kommunen hänger med i utvecklingen med alternativa underlag
såsom plast-is och konstgräs, dels för att kunna energieffektivisera och minska kostnaderna men även för att ha ett brett utbud av idrottsaktiviteter. För att föreningarna
skall kunna utnyttja kommunens lokaler till fullo så krävs det att lokalavgifterna
hålls nere. Botkyrkas badplatser och simhallar ska rustas upp, vara fräscha och tillgängliga.
Kommunen har ett ansvar för att öka jämställdheten inom idrotten. För Vänsterpartiet är det självklart att kommunen ska satsa lika mycket pengar på idrottande
tjejer som på idrottande killar. Detta gäller även när det kommer till vilka tider i
kommunens lokaler som tilldelas tjejer respektive killars idrottande.
Vänsterpartiet anser att det är kommunens uppgift att tillhandahålla lokaler för
olika fritidsaktiviteter och att stimulera olika verksamheter. Vi menar att föreningsbidraget bör höjas så att föreningarna kan öka antalet aktiviteter och aktivera fler
barn och ungdomar. Vi vill förbättra lokalsituationen för föreningslivet, t.ex. genom
ett föreningshus i Fittja.
Vi har lyckats med målet att se till att det finns fritidsgårdar i alla våra kommundelar. I motsats till många andra kommuner har Botkyrka inte lagt ner någon
fritidsgård under de senaste femton åren. Under den kommande mandatperioden
kommer det att behövas ytterligare satsningar. Det finns ett stort värde i att unga har
mötesplatser som möjliggör en aktiv och meningsfull fritid, där de får förverkliga
sina egna idéer och har inflytande över verksamheten. Nyckeln till väl fungerande
fritidsgårdar är att det finns personal med rätt utbildning, som ges förutsättningar att
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bygga goda relationer med de barn och ungdomar som besöker fritidsgården. Under
den gångna mandatperioden har kommunen arbetat aktivt med att öka jämställdheten på fritidsgårdarna. Det arbetet vill vi utveckla. Fritidsgårdarna ska vara lika
tillgängliga och välkomnande för tjejer som för killar.
Vänsterpartiet arbetar för:
� Jämställdhet mellan tjejer och killar som idrottar
� Upprustade och fräscha anläggningar och badplatser
� Höjda föreningsbidrag
� Ett föreningshus i Fittja

Botkyrka – en internationell kulturarena
Kulturen har potential att skapa möten mellan människor över olika gränser, främja
jämställdhet samt motverka rasism och segregation. Ett levande och varierat kulturliv, där alla kan göra sig hörda, utvecklar demokratin och stärker yttrandefriheten.
Bildning och kultur är grunden för den humanism, den kunskap och de värderingar
som förenar människor. Kulturen berikar och ger kraft till arbete och till delaktighet
i samhället. Kulturen är en social kraft som kan motverka våld, social utslagning,
främlingsfientlighet och rasism. Grundläggande för att kulturen ska få den rollen i
samhället är att alla får tillgång till den. Ett rikt kulturliv är dessutom viktigt för att
Botkyrka ska fortsätta utvecklas. Därför ska kommunen stödja den kulturella verksamhet som finns och underlätta för nya föreningar att etablera sig.
Kulturen är en närande kraft, värd att satsa resurser på. Kulturlivet i vår kommun
är viktigt både för oss som redan är kommuninvånare och för att fler ska upptäcka
Botkyrka. Genom föreningar som Alby Fejm, Cirkus Cirkör och Fanzingo och
många andra i kulturklustret Subtopia har Botkyrka fått en unik position i det svenska och internationella kulturlivet. Dessa föreningar och initiativ av liknande karaktär måste främjas av kommunen. Konsthallen, Riksteatern och Folkets hus-föreningarnas arrangemang är andra ovärderliga inslag i Botkyrkas kulturliv.
I en tid av snabba förändringar ökar behovet av kunskap om vår historia och vårt
kulturarv. Inte minst den lokala folkliga kulturtraditionen utgör en väsentlig del i
den interkulturella gemenskap som växer fram i vår kommun. Alla som växer upp
i Botkyrka eller som fått en ny hembygd i vår kommun måste ges möjligheten att
lära känna dess historia. Bildningsförbundens arbete för att fördjupa kulturell och
social gemenskap och göra kulturen till en självklar del i människors liv måste ges
ett större stöd. Mångkulturellt Centrum gör en viktig insats med att dokumentera,
presentera och forska om Botkyrkas många kulturella uttryck.
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Vi vill värna och utveckla det ideella och lokala kulturlivet genom stöd till kulturarbetare och kulturevenemang och ge Botkyrkaborna tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud i den egna kommunen.
Bibliotekens roll i Botkyrka är central. Det är inte bara en plats där man lånar
böcker, utan våra bibliotek är också viktiga mötesplatser i våra olika kommundelar. Våra bibliotek är duktiga på att utveckla sin verksamhet tillsammans med sina
besökare. På biblioteken i Botkyrka hittar vi öppen scen-arrangemang, där angelägna samhällsfrågor diskuteras. Där finns verksamhet för småbarnsföräldrar och barn
och där inspireras unga till att hitta litteratur, och även lust till att skriva själva.
Vänsterpartiet menar att biblioteken kan utvecklas ytterligare och bredda utbudet
med flera olika sorters media, film, musik, spel m.m. utan att inskränka den tryckta
litteraturens ställning. Det är viktigt att biblioteken ges förutsättningar att kontinuerligt kunna förnya sitt utbud och att de erbjuder litteratur och andra medier på många
olika språk. All utlåning ska självklart vara kostnadsfri. Dessutom kan öppettiderna
utökas och lokalerna kan bli större och bättre så att biblioteken ännu bättre kan
fungera som lokala mötesplatser. Vårt mål är ett bibliotek i varje kommundel. Ett
viktigt komplement till fasta bibliotek är bokbussar. Vi vill att kommunen ska återuppta den nedlagda bokbussverksamheten, särskilt riktad till förskolorna, eftersom
vi vet att det ökar läsandet och barnens språkutveckling. Vi ska fortsätta att satsa på
Kulturskolan. På sikt vill vi se en helt avgiftsfri kulturskola.
Vänsterpartiet arbetar för:
� Att bibliotekens utbud och tillgänglighet utökas
� Att utveckla bibliotekens funktion som lokala mötesplatser
� Kommunalt stärkt stöd till det lokala kulturlivet med bidrag, lokaler,
stipendier m.m.
� Utvecklingsmöjligheter för konsthallen
� Fortsatt stöd till nycirkusen
� Årliga kulturfestivaler
� På sikt avgiftsfri kulturskola
� Stärkt stöd till föreningslivet och folkbildningen
� Att Botkyrka ska bli ledande inom upplevelser och kreativa näringar
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Utveckla den lokala demokratin
Demokrati är mycket mer än att gå och rösta vart fjärde år. Demokratin kräver att
medborgarna känner att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och kan
delta i en dialog om hur vårt samhälle ska formas i stort och smått. Demokratin är
inte ett en gång för alla givet tillstånd, utan måste alltid försvaras, utvecklas och
fördjupas. Det kan den bara göra genom att människor ges och tar möjligheten att
engagera sig, som enskilda medborgare och genom organisering. Ett levande föreningsliv med partier, fackliga organisationer, intresseorganisationer och så vidare, är
avgörande för en fungerande demokrati.
Vi har länge varit pådrivande i kommunens lokala demokratiarbete och varit med
och utvecklat former och fora såsom dialogforum, Ungdomsfullmäktige, medborgarkontor i alla stadsdelar, öppna nämndssammanträden, medborgarförslag, rådslag
och mycket annat. Vi vill utveckla det arbetet ytterligare.
Kommunen ska bidra till demokratiutveckling och stödja och uppmuntra deltagande från medborgare och föreningar. Kommunens demokratiarbete får aldrig vara
partipolitiskt färgat, utan ska tvärtom stödja demokratiska initiativ på ett opartiskt
och oberoende sätt.
Medborgardialog och andra former för påverkan mellan valen är inte något som
ersätter den representativa demokratin. Folkvalda representanter som ansvarar för
sina beslut inför medborgarna är och förblir den politiska demokratins kärna. Partierna och de förtroendevalda ska ges bästa tänkbara förutsättningar att klara sina
uppgifter.
Kampen för en fördjupad demokrati kan inte skiljas från kampen mot orättvisor i
samhället. Vi vet att ojämlika strukturer innebär att deltagandet i demokratin också
är ojämlikt. Män har mer inflytande än kvinnor, formellt och informellt. Människor
som har goda inkomster och levnadsvillkor går och röstar i högre utsträckning än
människor med låg inkomst och sämre villkor. I vår kommun syns mönstret tydligt
när man t.ex. tittar på hur valdeltagande och politisk representation skiljer sig åt
mellan olika kommundelar. Därför kräver en utvecklad och fördjupad demokrati
också att vi kämpar mot rasism, klassklyftor och könsförtryck.
Vänsterpartiet arbetar för:
� Fortsatt utveckling av formerna för dialog och påverkan mellan valen
� Förbättrad information om hur den lokala demokratin fungerar och hur
man kan påverka
� Information om kommunens verksamhet och hur det politiska systemet
fungerar på fler språk än svenska
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� Att det ska vara möjligt att lägga medborgarförslag på andra språk än
svenska
� Fortsatt stöd till Botkyrkas Ungdomsfullmäktige
� Förbättrad utbildning och bättre arbetsmöjligheter för de förtroendevalda
� Stärkt stöd till föreningslivet och folkbildningen
� Goda möjligheter till billiga och ändamålsenliga möteslokaler

Nolltolerans mot diskriminering och rasism
Botkyrka är en rik kommun! Här möts glesbygd och storstad. Här finns gammal
kulturbygd sida vid sida med den mest avancerade tekniken. Men framför allt finns
i Botkyrka kvinnor och män, pojkar och flickor, med språk, erfarenheter och kunskaper från hela världen. Det är en rikedom som inte tas till vara fullt ut.
Botkyrka är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär att finsktalande har rätt att
använda sitt modersmål i kontakterna med kommunen. Det ska finnas personal med
kunskaper i finska, kommunal information på finska och sverigefinnar ska ha rätt till
såväl äldreomsorg som förskoleverksamhet på finska.
I dagens Sverige har den som inte är född här eller den vars föräldrar inte är
födda här ofta svårare att få jobb och bostad och den som bär vissa typer av religiös
eller kulturell klädsel riskerar att utsättas för diskriminering eller hatbrott. Så ska det
inte vara. I Vänsterpartiets Sverige ska alla ges lika möjligheter att vara en del av
samhället och ha lika goda förutsättningar att ta del av rätten till bostad, utbildning
och arbete.
De ekonomiska och sociala klyftorna i Botkyrka är stora och avståndet till de
hårt segregerade rika delarna i norra Stockholm är ännu större. Den etniska uppdelningen sammanfaller i stort sett med den sociala. Det bidrar till att problem som
hänger samman med sociala orättvisor felaktigt tolkas som ”integrationsproblem”.
De senaste åren har vi upplevt hur rasister inte bara tagit plats i parlamentariska
församlingar, utan också getts inflytande över den politiska dagordningen i Sverige:
vad som diskuteras och ur vilken utgångspunkt. I stället för att diskutera de kraftigt
ökade klassklyftorna, diskuteras och ifrågasätts grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till asyl eller religionsfriheten – samtidigt som det sprids myter om att
dessa frågor ”förtigs” och skuffas undan. Vänsterpartiet menar att detta både spär
på främlingsfientlighet och rasism, samtidigt som det innebär att viktiga samhällsfrågor får orimligt lite utrymme i den politiska debatten.
Vi vill i stället tala om de verkliga problemen: om hur vi kan minska klassklyftorna och bygga välfärden starkare, om hur vi kan minska arbetslösheten och öka
tryggheten på arbetsmarknaden, om hur vi kan bygga bort bostadsbristen och om
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hur vi bryter de strukturer som innebär att många Botkyrkabor får sämre tillgång till
jobb, bostäder, sjukvård och kultur enbart för att de har en utländsk bakgrund. Den
strukturella diskrimineringen av vissa befolkningsgrupper är inte bara att stort problem för dem som drabbas, den innebär också en förlust för samhället i dess helhet.
I ett samhälle med ökande klassklyftor och social otrygghet skapas grogrund
för rasism och främlingsfientlighet. Därför är arbetet för rättvisa och jämlikhet det
grundläggande antirasistiska arbetet. Men öppen diskriminering och rasistisk propaganda måste också bemötas och bekämpas var helst den dyker upp. Här har alla
demokratiska krafter ett ansvar.
Botkyrka kommun ska, i enlighet med sin interkulturella strategi och åtagandena
i Europeiska Städer mot Rasism (ECCAR), bekämpa rasism och diskriminering i
all verksamhet och aktivt bidra till minskade sociala och kulturella klyftor. Forskningen och folkbildningen vid Mångkulturellt centrum ska stödjas och arbetet inom
ramen för det nyligen etablerade UNESCO-centret fortsätta.
Vänsterpartiet kommer att ta kampen mot rasismen var den än visar sig och oavsett i vilken form den uppträder. Vi kompromissar inte om demokrati och mänskliga
rättigheter.
Vänsterpartiet arbetar för:
� Att politiken i Botkyrka ska syfta till social rättvisa och minskade sociala
och kulturella klyftor
� Att kommunen uppfyller sina åtaganden som finskt förvaltningsområde
� Nolltolerans mot diskriminering och rasism i all kommunal verksamhet
� Vidareutbildning av personal och förtroendevalda i mänskliga rättigheter
och arbete mot diskriminering
� Fördelning av resurser till förskola och efter behov
� Samhällsplanering för minskade social skillnader mellan och inom
kommundelar
� Fortsatt utveckling av det lokala demokratiarbetet
� Rekrytering av personal, särskilt chefer, så att personalsammansättningen motsvarar befolkningen
� Fortsatt stöd till och samverkan med Mångkulturellt Centrum
� Aktivt medlemskap i ECCAR
� Utveckling av det lokala Unesco-centret tillsammans med föreningslivet
och andra kommuner
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Stärk kvinnors ställning
I Botkyrka, som i Sverige och världen, är kvinnor underordnade på grund av sitt
kön. Vi ser mönstret på alla samhällsområden. Kvinnor som grupp tjänar mindre,
har sämre arbetsvillkor och mindre makt än männen. För att bryta mönstret krävs ett
batteri av åtgärder, som syftar till att flytta makt och resurser till kvinnor. Vänsterpartiet kommer inte nöja sig förrän vi har ett samhälle där vi alla har samma makt
över våra egna liv och samhället, oavsett kön.
En avgörande faktor för att öka kvinnors makt är att skapa jämställda villkor i
arbetslivet. Idag arbetar kvinnor oftare deltid, har otryggare anställningar och lägre lön än män. Vi vill att Botkyrka kommun ska vara ett föredöme i sin roll som
arbetsgivare när det gäller att betala rimliga löner och erbjuda goda arbetsvillkor i
kvinnodominerade yrken.
Patriarkalt förtryck tar sig många uttryck – från inlåsande könsroller och ”traditionell” uppfostran där i synnerhet flickors rörelsefrihet begränsas, till tvångsäktenskap och våld. Kvinnor och flickor som vill ta sig ur sådana förhållanden ska ges
ett aktivt stöd på sina egna villkor. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter och
får aldrig kränkas med hänvisning till religion, kultur eller biologi. Kommunens
personal ska erbjudas utbildning om mäns våld mot kvinnor så att kränkningar upptäcks och stöd ges. Kvinnojouren Regnbågen och Tjejjouren 101 Tillsammans gör
ett mycket viktigt arbete för att stödja och hjälpa kvinnor och flickor som utsatts för
kränkningar och övergrepp. De ska ha ett fortsatt starkt stöd från kommunen.
Kommunen ska aktivt stödja föreningar och andra som arbetar för att hävda
kvinnors rättigheter och motverka könsförtryck. Föreningsbidrag ska knytas till
åtaganden om att verka för jämställdhet och möjliggöra kvinnors organisering.
Kommunens jämställdhetsstrategi måste få genomslag i all verksamhet. Botkyrka
kommun ska tillsammans med föreningslivet – inte minst kvinnors egna organisationer – och andra aktörer aktivt motverka könsdiskriminering och förtryck varhelst
det uppträder.
Genusperspektivet och uppmärksamheten på kvinnors underordning ska genomsyra all kommunal verksamhet, från utbildning och fritidsverksamhet till samhällsplanering och bostadsbyggande. All statistik ska vara könsuppdelad så att orättvisor och skillnader upptäcks. Det ska finnas utbildning om och handlingsplaner mot
sexuella trakasserier i alla kommunala verksamheter. Tjejer ska ges möjlighet till
utbildning i feministiskt självförsvar, en pedagogik som både syftar till att man ska
kunna undvika och ta sig ur farliga situationer och till att stärka flickors självförtroende. Förskolan och skolan har en särskilt viktig roll i att upptäcka och bryta ojämlika könsmönster. Lärare och annan skolpersonal ska ges möjlighet till fortbildning
i genuspedagogik.
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Vänsterpartiet arbetar för:
� Genusperspektiv i all kommunal verksamhet
� Att kommunens jämställdhetsstrategi tillämpas i all verksamhet
� Stöd till arbete mot könsförtryck och patriarkala strukturer
� Utbildning för berörda personalgrupper om mäns våld mot kvinnor
� Stöd till kvinnojouren och tjejjouren
� Utbildning i feministiskt självförsvar för tjejer på gymnasiet
� Samhällsplanering som bidrar till jämställdhet
� Att resurser till ungas kultur och fritid ska fördelas jämställt mellan killar
och tjejer

Investera i klimat och miljö
Det är sedan en tid helt klart att århundradens utsläpp av växthusgaser (bl.a. koldioxid) leder till en global uppvärmning som kommer att få katastrofala konsekvenser
om vi inte snabbt ställer om vårt sätt att producera och konsumera. Användandet av
fossila bränslen (olja, bensin osv) måste minska kraftigt och snabbt i global skala.
Störst ansvar har de rikaste industriländerna, inklusive Sverige, men hela världen
måste ta sitt ansvar på ett sätt som inte ökar de globala orättvisorna. Botkyrka kommun har antagit en ambitiös klimatstrategi. Den kommunala organisationen ska
vara fossilbränslefri senast 2015 och klimatneutral 2020. Hela Botkyrka ska vara
fossilbränslefritt senast 2030 och klimatneutralt 2040. Vi har redan satt igång ett
aktivt arbete i kommunen för att nå dessa mål. Vi har inrättat en kommunal bilpool
med miljöbilar, som alla kommunens anställda och invånare kan använda. Vi har
energieffektiviserat en stor del av kommunens fastigheter och alla nya fastigheter
som kommunen bygger är miljösmarta. Vi planerar för nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen, så att människor får möjlighet att bo och resa miljövänligt.
Vi kämpar för att kollektivtrafiken ska byggas ut i kommunen och regionen och
vi vill hellre se bättre kollektivtrafik än den dyra och miljöfarliga motorvägen Förbifart Stockholm. Vi vill se en spårväg från Flemingsberg via Tullinge och Tumba
till norra Botkyrka. Även andra tvärförbindelser mellan kommundelarna behöver
skapas. Vi vill att busstrafiken mellan Tumba och Grödingelandet ska utökas.
Vi vill ha låga och enhetliga taxor i kollektivtrafiken. Det ska vara både praktiskt,
enkelt och billigt att resa kollektivt och miljöerna i anslutning till och i bussar och
tåg ska vara trygga och tillgängliga för alla.
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En utbyggd och trygg kollektivtrafik är en jämställdhetsfråga. I dag reser kvinnor
mer med kollektivtrafiken än män, men de upplever större otrygghet när de går till
och från bussen eller åker i tunnelbanan eller pendeltåget. Otryggast känns det på
kvällar och nätter. Vi vill att kommunen ska arbeta för ökad trygghet, t.ex. genom att
se till att vägar till och från hållplatser och stationer är väl upplysta.
Nya lösningar, som spårbilar, ska prövas. Här måste kommunen driva på landstinget och staten.
Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut i hela kommunen för att ytterligare minska behovet av att ha en bil för att ta sig runt. Att skapa bättre möjligheter att resa
kollektivt eller med cykel ger både bättre miljö och är särskilt bra för den med tunn
plånbok. Vår miljöpolitik går hand i hand med vår politik för ökad jämlikhet.
Ansvaret för sophantering, återvinning och utomhusstädning är i dag irrationellt
fördelat mellan förpackningsindustrin, SRV och kommunen. Det har lett till att återvinningsstationerna ofta är överfulla och skräpiga. De är dessutom för få, vilket
gör att många som inte har tillgång till bil måste gå långa sträckor för att kasta sina
sopor. Även återvinningscentralerna för grovsopor m.m. är svåra att använda för
dem som saknar bil. Någon form av upphämtning ute i kommundelarna bör införas.
Vänsterpartiet menar att lagen ska ändras så att kommunerna tar över hela det praktiska ansvaret för sophantering och återvinning samtidigt som finansieringen ligger
kvar på förpackningsindustrin.
Ett omfattande arbete med att säkra ett miljövänligt omhändertagande av dagvattnet, som enligt lag betraktas som avloppsvatten, har inletts, men måste intensifieras de kommande åren.
Vänsterpartiet vill slå vakt om Botkyrkas rika natur- och kulturmiljöer. Svartkällsskogens naturreservat är det senaste tillskottet som inte bara ger ett skydd för
naturen utan också öppnar upp naturen för rekreation. När Familjeparken växer fram
på Hågelby är det självklart att natur- och kulturmiljön värnas och görs tillgänglig.
Fältbussen och det framgångsrika miljöpedagogiska arbetet för både barn och vuxna är en verksamhet som ska värnas och utvecklas. Friluftsområdet Lida är sedan
många år ett uppskattat område som används av folk från hela Stockholmsregionen.
Nyligen har vi utvecklat Lida med en Naturport som fungerar som undervisningslokal, raststuga, inspirationsrum och informationscentrum. Vi vill att tillgängligheten
till Lida ska öka för alla kommuninvånare genom att bussturtätheten till området
ökar. Ett sätt att möjliggöra ökad bussturtäthet är att förverkliga den klimatsmarta
skidtunnel som planeras på Lida.
Vänsterpartiet arbetar för:
� Ett fossilbränslefritt och klimatneutralt Botkyrka
� Energieffektivisering av kommunens fastigheter
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� Klimatsmart byggande
� Utbyggd kollektivtrafik – spårväg Flemingsberg- Tullinge-Tumba-norra
Botkyrka
� Enhetstaxa i kollektivtrafiken
� Att Förbifart Stockholm stoppas och resurserna överförs till
kollektivtrafiken
� Bevarande av Botkyrkas natur- och kulturmiljöer
� Att fältbussen behålls och utvecklas
� Utbyggt gång- och cykelvägnät i hela kommunen

Framtidens stad – framtidens hem
Vänsterpartiet anser att bostaden ska vara en social rättighet. Alla ska ha möjlighet
att leva i en bra bostad till rimlig kostnad. Alla bostadsområden ska vara attraktiva
och levande miljöer. Detta kräver en offensiv och långsiktig bostadspolitik på både
lokal och nationell nivå. Den borgerliga regeringen har smitit från sitt bostadspolitiska ansvar. Alldeles för få bostäder byggs och de som byggs är ofta för dyra att
köpa eller hyra. Ungdomar tvingas bo kvar hemma eller flytta runt på andra- och
tredjehandskontrakt. Det krävs en statlig bostadspolitik som stimulerar byggandet,
särskilt av hyresrätter, och som ger stöd till upprustning och energieffektivisering
inte minst av miljonprogramsområdena.
Vänsterpartiet vill att Botkyrkas ungdomar ska kunna bo kvar i kommunen och
att fler ska kunna välja Botkyrka som sin hemort. Det kräver att det byggs fler hyresrätter, särskilt i de kommundelar som i dag domineras av bostadsrätter och villor.
Det framtida bostadsbyggandet ska framför allt ske genom förtätning av existerande
bostadsområden med goda möjligheter till kollektivtrafik. Det möjliggör klimatsmarta lösningar och hjälper till att skapa levande stadsmiljöer. Vänsterpartiet vill att
Botkyrkabyggen ska bli ett föredöme som hyresvärd när det gäller hög standard till
rimliga kostnader, miljötänkande, hyresgästinflytande och socialt ansvar.
Vi slår vakt om allmännyttan och säger nej till privatisering och omvandling av
hyresrätter till bostadsrätter. Vänsterpartiet var det enda parti som konsekvent och
från första stund gick emot utförsäljningen av Albyberget. Vi menar att den var ett
stort misstag som skadade både kommunen och medborgarnas tilltro till den politiska demokratin.
Utvecklandet av våra bostadsområden måste i större utsträckning präglas av helhetssyn och långsiktighet. Boende, kultur, kommersiellt utbud, offentlig service och
kollektivtrafik måste integreras på ett bättre sätt för att skapa levande stadsmiljöer
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där människor trivs och vill stanna. De boende i våra kommundelar måste ha möjlighet att delta i planeringen av sina områden.
Vi har flera förslag på hur man skulle kunna utveckla våra kommundelar. Mellan
Alby och Hallunda vill vi se en överdäckning av motorvägen. Det skulle tillsammans med det enastående värdefulla läget vid porten till Stockholm kunna öppna
oerhörda arkitektoniska, stadsbyggnadsmässiga och ekonomiska utvecklingsmöjligheter. I Alby har hundratals invånare deltagit i arbetet med en ny stadsbyggnadsidé, som bland annat innebär fler bostäder och en mer levande stadsmiljö. Den vill
vi arbeta för att förverkliga under kommande mandatperiod. I Fittja har de första
nya bostäderna på 40 år nyligen färdigställts, och det var framförallt familjer och
personer som redan bodde i kommunen som flyttade in i dem. Det visar att många
vill bo kvar i Botkyrka, om man får möjlighet att byta boende när ens levnadsomständigheter förändras. Vi vill arbeta för att utvecklingsprogrammet för Fittja, som
ett stort antal Fittjabor deltagit i att utforma, ska bli verklighet. I Norsborg har nya
bostäder byggts och, precis som i Fittja, var efterfrågan på dessa stor. Vi ser ett behov av att utveckla Norsborgs centrum de kommande åren med fokus på att det ska
bli en trygg och trivsam plats. Vi vill att Botkyrkabyggen ska utreda möjligheten att
köpa och utveckla Norsborgs centrum. Vi vill att det ska byggas fler hyresrätter i
kommunen – särskilt i de kommundelar där det finns få sådana. Vi vill arbeta för att
det byggs fler hyresrätter och studentlägenheter i Tullinge. Grödingelandet bör även
i fortsättningen behålla sin landsbygdskaraktär och ytterligare bostäder ska planeras
i väl avgränsade områden med respekt för kulturlandskapet. Ökat och oplanerat
permanentboende förstärker problemen med föroreningar till följd av otillräckliga
avloppslösningar. En utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet i vissa
områden, bl.a. Kagghamra, har påbörjats och ska slutföras under mandatperioden.
Vänsterpartiet arbetar för:
� Att inga ytterligare privatiseringar av Botkyrkabyggens bestånd sker
� Kraftigt ökat bostadsbyggande, särskilt av hyresrätter
� Upprustning och förnyelse av kommunens bostadsområden
� Utvecklandet av levande, klimatsmarta stadsmiljöer
� Att alla centrum ska vara trevliga platser att vara på
� Nya mötesplatser och torg
� Överdäckning av motorvägen vid Alby/Hallunda
� Att Botkyrkabyggen stärks som hyresvärd och bostadsproducent
� Rimliga hyror som säkrar underhåll och renovering
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� Stärkt hyresgästinflytande
� Kommunalt vatten och avlopp på Grödingelandet

Framtidens skola
Att låta ungdomarna gå i en bra skola är en betydelsefull trygghet för många Botkyrkabor. Det är viktigt att skolan håller en hög standard och rustar eleverna för
högskolan och arbetslivet. Skolan ska vara politiskt och religiöst neutral. Vänsterpartiet har mycket höga ambitioner för Botkyrkas skolor och vill se stora satsningar
för att ytterligare öka kvaliteten. Det gör att vi kan se alla elever och tidigt sätta in
kraftfulla insatser. Vi är mycket kritiska till den privatisering av utbildningsväsendet som friskolorna har inneburit. Den har lett till att allt mer pengar flyttats från
elev- och lärarinsatser i skolan till vinster i skolföretagen. Den har inneburit sämre
skolor och ökad social segregering, vilket i sin tur gått ut över elevernas kunskaper.
Vänsterpartiet vill att kommunen ska vara en garant för att Botkyrkas elever får den
absolut bästa utbildningen. Vi vill värna barns rättigheter. Barnkonventionen ska
vara vägledande i all verksamhet.
Kunskap är inte bara en viss mängd fakta samlad i minnet. Kunskap betyder förmåga att förstå, ordna, värdera och utveckla ett samlat vetande. Lärandet försiggår
i en social process. Elever kommer till förskola och skola med olika förutsättningar
och skilda sätt att tänka, något som måste påverka undervisningsmetoderna. Det är
skolans ansvar att se till att alla barn och ungdomar ges möjlighet att tillägna sig de
kunskaper som ger vägar till arbete, samhällsinflytande och personlig utveckling.
Det innebär att vi måste ställa höga krav på lärare och annan skolpersonal, men också att kommunen måste skjuta till de resurser som krävs och att resurserna fördelas
efter behov. Lärartätheten behöver öka i många av Botkyrkas skolor, men minst lika
viktigt är att lärarna får goda möjligheter att fortbilda sig, lära av goda exempel och
dela med sig av sina erfarenheter. Uppföljning av elevernas resultat är viktigt, men
skolan får inte lägga så mycket tid på tester och prov att man inte hinner lära ut det
som ska mätas. Den tilltagande fokuseringen på betygen är olycklig eftersom den
premierar lätt mätbar detaljkunskap på bekostnad av djupare förståelse.
Botkyrkas kommunala skolor ska vara förebilder när det gäller pedagogisk utveckling. Lärarna i Botkyrkas skolor ska vara behöriga – vid nyanställning ska detta
vara ett krav. Läsande och litteratur ska vara en central del av undervisningen i
Botkyrkas skolor. Skolbiblioteken spelar en mycket viktig roll. Alla skolor ska ha
tillgång till bra skolbibliotek med utbildad personal. Skolbiblioteket är en pedagogisk funktion, som genom stöd och inspiration ökar elevernas läsfärdigheter. Där lär
sig elever att källkritiskt navigera i informationsflödet och att hantera sin digitala
identitet. Skolbiblioteket är ett nav i den digitala kunskapsskolan.
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Botkyrkas satsning på att ge alla elever en egen dator har tillsammans med en
genomtänkt pedagogik varit framgångsrik och har bidragit till jämlikare förutsättningar för Botkyrkas elever. Vänsterpartiet vill fortsätta genom att ge också elever
och personal i de lägre årskurserna och i förskolan tillgång till digitala verktyg.
Undervisningen ska inte vara beroende av läxläsning i hemmet. Det finns inte
alltid hjälp från föräldrar eller äldre syskon och undervisningen är trots allt kommunens ansvar. I stället bör läxläsningshjälp erbjudas på t.ex. fritidshemmen eller
fritidsgårdarna. De elever som har ett annat modersmål än svenska ska ges goda
möjligheter att utveckla detta. All forskning och erfarenhet visar att det ger bättre
möjligheter att också lära sig svenska. Nyanlända elever ska kunna få ämnesundervisning på sitt modersmål så att de inte kommer efter i undervisningen under tiden
de lär sig svenska. Elevdemokratin ska utvecklas ytterligare genom Ungdomsfullmäktige, elevråd och elevfacklig verksamhet. Jämställdhet och demokrati ska genomsyra all verksamhet i skola och förskola.
En bra frukost är viktig för elevernas möjlighet att tillgodogöra sig undervisning,
men alltför många slarvar med den saken. Därför vill vi erbjuda gratis frukost på
alla skolor innan lektionerna börjar.
Förskolornas och skolornas lokaler är viktiga för både trivsel och resultat. Därför
ska vi öka takten i renovering och upprustning. När vi bygger nytt eller bygger om
ska vi passa på att utforma lokalerna så att de passar och stöder dagens pedagogik.
Förskolan är i första hand till för barnens sociala och pedagogiska utveckling, men
den är också viktig för att göra det möjligt för både kvinnor och män att förvärvsarbeta. Vänsterpartiet vill minska barngruppernas storlek.
Botkyrka har gett möjlighet till heltidsförskola (35 timmar) för alla barn som
behöver det och vi erbjuder barnomsorg för barn till föräldrar som jobbar natt.
Fritidshemmen, där barn upp till 12 år kan vara före och efter skoldagen, är viktiga men har under lång tid fått stå tillbaka för andra angelägna behov. Vänsterpartiet
anser att det nu är hög tid för en långsiktig satsning på fritidshemmen så att de kan
erbjuda en bra pedagogisk verksamhet för alla barn. Den inskrivna verksamheten
för 10–12-åringar ska återinföras. All personal vid fritidshemmen ska ha adekvat
utbildning.
Sedan den borgerliga regeringen, med Folkpartiet i spetsen, avskaffade högskolebehörigheten för elever som gått yrkesförberedande gymnasieprogram har vi sett
hur antalet elever som väljer yrkesutbildning på gymnasiet har sjunkit kraftigt. Det
innebär att vi kommer att ha brist på utbildad personal inom flera yrken om några
år, bland annat undersköterskor. Vi förväntar oss att en rödgrön regering efter valet
2014 återupprättar kvaliteten på yrkesprogrammen, men vi kommer oavsett statligt
regelverk se till att Botkyrkas yrkesprogram är moderna, attraktiva val, som ger
våra ungdomar bästa möjliga chans på arbetsmarknaden. Vänsterpartiet har redan
påbörjat en process för att höja kvaliteten på omvårdnadsutbildningen, genom att ta
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initiativ till att kommunen har ansökt om att ingå i s.k. vård- och omsorgscollege.
Vi har också sett till att kommunen har köpt tillbaka en friskola med bygginriktning.
Vi vill under de kommande åren fortsätta att utveckla yrkesutbildningarna på gymnasial nivå med garanterad praktik av hög kvalitet och möjligheter för elever att få
sommarjobb inom de yrken de utbildar sig till. Så rustar vi unga för en bra start i
arbetslivet.
Den kommunala vuxenutbildningen är viktig för att ge fler möjlighet till utbildning under hela livet. Komvux ska i första hand bedrivas av kommunen själv och
inte läggas ut på entreprenad. Det ska finnas ett utvecklat samarbete mellan ungdomsskola, Komvux, SFI, yrkesutbildningar och arbetsmarknadsinsatser så att alla
erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Samarbetet mellan den kommunala skolan och
högskolan, bl.a. Södertörns högskola, bör utvecklas ytterligare. Kommunen ska driva på för att Södertörns högskola blir universitet. SFI och annan vuxenutbildning
ska i ännu större utsträckning utformas utifrån de studerandes förutsättningar och
behov.
Vänsterpartiet arbetar för:
� Fortsatt utveckling av kommunens skolor, med särskilt fokus på att ha de
bästa yrkesutbildningarna i länet
� Att ingen ska lämna gymnasiet utan fullständiga betyg
� Att alla skolor ska vara politiskt och religiöst neutrala
� Gratis frukost i skolan
� Bättre möjligheter för lärarna att utbyta erfarenheter och lära av varandra
� Ökad personaltäthet i förskola, skola, fritidshem och gymnasieskola
� Vuxenutbildning i kommunens regi
� Läxläsningsstöd i skolan
� Fortsatt upprustning av förskolor och skolor
� Fortsatt utbyggnad av barnomsorg på obekväm arbetstid så att behovet
täcks
� Rätt till hemspråksundervisning och ämnesundervisning på hemspråket
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Ett rikt liv för äldre och funktionshindrade
Botkyrka är en ung kommun, men andelen äldre växer. De flesta äldre är friska och
har efter pensioneringen många års aktivt liv framför sig. För många betyder den
nyvunna friheten möjligheten att rå över sin tid ett rikt liv med fritidsaktiveter och
föreningsengagemang. Men pensionärerna är ingen enhetlig grupp. Klassamhället
och könsorättvisorna präglar också åldrandet. Följderna av ett hårt arbetsliv innebär
tillsammans med en alltför låg pension ofta ohälsa. För de många pensionärer som
har ett annat modersmål kan ålderdomen innebära att svenskkunskaperna klingar
av med ökad isolering som följd. De flesta äldre vill bo kvar i sitt hem med kontakt
med släkt och vänner så länge som möjligt. Det blir möjligt med en väl fungerande
kommunal hemtjänst och den s.k. Botkyrkafixaren. Vi ser också de stora insatser
som anhöriga gör för sina närstående med behov av omsorg. Den största delen av
omsorgen görs i dag ideellt i form av anhörigvård – inte i form av kommunal äldreomsorg som många tror. Även anhörigvården är en klass- och könsfråga. I dag
arbetar omkring 100 000 personer i Sverige deltid eller inte alls, på grund av att de
tar hand om en anhörig. Oftast handlar det om kvinnor ur arbetarklassen, som därigenom betalar för den bristande offentliga omsorgen med kraftigt försämrad eller
helt utebliven egen försörjning. Vänsterpartiet vill dels se ett bättre stöd till anhöriga, men framför allt en utbyggd offentlig omsorg, som gör det möjligt för äldre att
klara tillvaron utan att bli beroende av anhörigvård.
För att undvika byråkrati och ge ett välbehövligt stöd även till dem som fortfarande är relativt friska bör kommunen erbjuda ett visst antal hemtjänsttimmar till
alla över 80 år utan biståndsbedömning. Kommunen måste också se till att det finns
olika former av boende i kommunal regi för äldre med olika behov av service och
hjälp. Det ska finnas servicehus, äldreboenden och gruppboenden i alla kommundelar. Vi vill skapa riktig valfrihet och kvalitetstid på äldreboendena. De boende
ska ha stora möjligheter att själva bestämma vilken hjälp personalen ska ge. De
framgångsrika mötesplatserna för äldre bör få efterföljare i resten av kommunen.
Botkyrkas satsning på kultur inom omsorgen har varit mycket framgångsrik och
kan utvecklas ytterligare. Trygghetslarm, färdtjänst och anhörigstöd är andra viktiga
delar av de äldres välfärd. Ingen ska förnekas sina medborgerliga rättigheter eller
tillgång till det offentliga rummet på grund av funktionshinder. Trots en förhållandevis ambitiös lagstiftning finns mycket att göra för att alla funktionshindrade ska
känna full delaktighet i samhället. Det gäller den fysiska miljön och tillgång till
kommunikationer, men också myndigheters och företags fördomar och attityder.
Kunskapen om funktionshindrades rättigheter måste öka, inte minst i den kommunala organisationen. Arbetet med anpassning av kommunens lokaler och offentliga
miljöer måste snabbas upp. De anställda inom omsorgen gör ett oerhört viktigt arbete som förtjänar en större uppskattning i form av lön, möjligheter till vidareutbild23

ning och inflytande över den egna arbetssituationen. Botkyrka kommun ska vara en
mönsterarbetsgivare.
Vänsterpartiet arbetar för:
� Omsorg i kommunal regi med hög kvalitet och utan vinstintressen
� Rätt till ett visst antal timmars hemtjänst utan biståndsbedömning för alla
över 80 år
� Särskilda boenden för äldre i alla kommundelar, utformade efter de
boendes behov
� Verklig valfrihet i äldreomsorgen
� Mötesplatser för äldre i alla kommundelar
� Fortsatta kultursatsningar inom omsorgen
� Stärkt stöd till anhöriga
� Stöd till pensionärsorganisationerna
� Funktionshindrades tillgänglighet till kommunala fastigheter, offentliga
miljöer, kommunikationer och information
� Ökad kunskap om funktionshindrades rättigheter

Social trygghet, social rättvisa
Var och en av oss kan ha oturen att hamna i situationer där vi behöver samhällets
och våra medmänniskors hjälp och stöd. Det kan handla om psykisk ohälsa, missbruk, arbetslöshet, skuldsättning, hemlöshet eller våld och förtryck i familjen. I ett
hårdnande samhällsklimat med växande klyftor ökar risken för utslagning och permanent utanförskap. Därför är det viktigt att kommunens socialtjänst ges tillräckliga
resurser för att kunna ge stöd och hjälp i svåra situationer till alla som behöver det.
Orsakerna till sociala problem måste givetvis angripas. Det förebyggande sociala
arbetet kan inte skiljas från övrig välfärdspolitik. En väl fungerande skola, tillgång
till bostäder, vital kulturpolitik, goda fritidsverksamheter för barn och unga – allt
samverkar till att minimera framtida sociala problem, mänskligt lidande och samhälleliga kostnader. Särskilt viktigt är det att bryta trenden mot växande sociala och
ekonomiska klyftor i samhället. Samtidigt måste de som drabbas i dag få tillräcklig
och rätt hjälp i tid.
Bostadsbristen utgör i dag det dominerande problemet i socialtjänstens verksamhet. Utan en egen bostad är det svårt att ta tag i andra sociala problem, men bristen
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på hyreslägenheter gör att många, även barnfamiljer, tvingas till ett undermåligt
boende på enkla hotell och härbärgen, något som innebär stora kostnader för kommunen. Socialtjänsten måste få tillgång till fler lägenheter och andra boenden för att
kunna lösa akuta sociala problem, men långsiktigt måste det till en ny bostadspolitik
som bygger bort bostadsbristen.
Mer resurser måste satsas på utsatta barn. Socialtjänstens arbete ska utgå från sociala rättigheter och får aldrig förfalla till fattigvårdstänkande och välgörenhet. Alla
ska behandlas med respekt och med tilltro till vars och ens möjligheter. I de sociala
orättvisornas spår följer kriminalitet. En brottslig handling kan aldrig försvaras med
sociala problem – var och en är ansvarig för sina egna handlingar oavsett bakgrund.
Men det går heller inte att blunda för att kriminalitet har en grogrund i social misär.
För den som inte ser någon framtid för sig själv kan kriminalitet framstå som ett
rationellt val. Samhället måste både se till att så få som möjligt gör det valet och
samtidigt ha tillräckligt med resurser för att förebygga, förhindra och utreda brott.
Respekten för rättsväsendet kräver att polis och domstolar ges möjlighet att utföra
ett professionellt arbete. Samverkan mellan polis, sociala myndigheter, skola, föreningsliv och andra måste utvecklas. Villkoren för nyanlända flyktingar och deras
anhöriga måste förbättras. Trångboddhet, ekonomiska svårigheter och ibland traumatiska erfarenheter ställer stora krav på samhället vad gäller vägledning till utbildning och arbete och annat stöd. Även sedan huvudansvaret för mottagandet övergått
till Arbetsförmedlingen spelar kommunen en viktig roll.
Vänsterpartiet arbetar för:
� Att sociala problem förebyggs genom utbyggd välfärd och minskande
klyftor
� Fler bostäder till socialtjänsten i form av kommunala kontrakt,
jourlägenheter och särskilda boenden
� Att socialtjänstens arbete grundas på respekt för den enskilde och tilltro
till vars och ens möjligheter
� Att arbete och bostad ska vara sociala rättigheter
� Stopp för vräkning av barnfamiljer
� Förebyggande av kriminalitet genom samverkan mellan polis, sociala
myndigheter, skola, föreningsliv och andra
� Stärkt stöd för nyanlända flyktingar att komma ut i utbildning och arbete
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Jämlik hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvården styrs av landstinget, inte av kommunen. Under de senaste
åren har den moderatstyrda ledningen i landstinget genomfört flera tydliga försämringar. Deras så kallade ”vårdvalsmodell” har lett till ökad ojämlikhet. Den innebär
i praktiken att resurser flyttats från vårdcentraler och patienter i Botkyrka till rika
områden som Östermalm och Danderyd.
I landstinget har Vänsterpartiet föreslagit att det ska öppnas ett närsjukhus i Skärholmen och vi vill att resurserna inom hälso- och sjukvården ska fördelas efter behov. Vi vill att de nedlagda familjecentralerna i Botkyrka återigen ska öppnas och
vi vill att barn- och ungdomspsykiatrin, som alliansen privatiserade, ska återtas i
offentlig drift.
Vi vill ha en vård som det går att lita på – oavsett var i länet man bor, oberoende
av hur tjock ens plånbok är, vilket språk man pratar eller vilket kön man har. En röst
på Vänsterpartiet i landstingsvalet, är en röst för en jämlik och jämställd hälso- och
sjukvårdspolitik.

Fortsatt rödgrönt samarbete
med starkare vänsterprofil
Sedan valet 2006 har Botkyrka styrts av en politisk majoritet bestående av Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är tre olika partier med delvis
olika ideologisk och politisk profil (och ska så förbli!), men i kommunalpolitiken
har vi i de allra flesta frågor dragit åt samma håll. Det har gett resultat för Botkyrkaborna och vi hoppas kunna fortsätta det rödgröna samarbetet med ett ännu starkare
stöd från Botkyrkas väljare även nästa mandatperiod. Samtidigt har det betydelse
hur rösterna fördelas mellan våra tre partier. Våra profilfrågor, ambitionsnivåer och
långsiktiga mål är delvis olika. Det är du och alla andra väljare som med era röster
bestämmer den rödgröna politikens inriktning under de följande fyra åren. Vi hoppas att du lägger din röst på Vänsterpartiet. Det är en röst för bl.a.:
� Nej till vinstintressen i välfärden – stopp för privatiseringarna
� Minskade klass- och könsklyftor
� Mer demokrati, mindre marknad
� Fred och alliansfrihet
� Tillbakadragande av de svenska trupperna från Afghanistan
� Konsekvent arbete mot rasism och främlingsfientlighet
� Världens bästa välfärd – bygg ut den gemensamma sektorn
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� Offensiv klimat- och miljöpolitik
� Kultur för alla
� Lagstadgad rätt till heltid
� Höjda löner för kvinnor
� Värnande av den personliga integriteten – nej till övervakningssamhället
� Solidarisk finansiering genom skatter i stället för privata försäkringar,
välgörenhet och fattigvård
� Ingen omvandling av hyresrätter till bostadsrätter – slå vakt om
hyresrätten
� Ingen privatisering av allmännyttans bostäder
� Ökat bostadsbyggande med rimliga hyror
� Försvar av kollektivavtalen och arbetsrätten mot EU:s och arbetsgivarnas
angrepp
� Mer makt och inflytande till dem som gör jobbet
� Investeringsprogram för klimatomställning och jobb
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Vem bestämmer vad?
Kommunen: Ansvarar för det mesta av de gemensamma välfärdstjänsterna: förskola, skola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI, äldre- och handikappomsorg, hemtjänst, bibliotek, fritidsgårdar, föreningsbidrag, idrottsanläggningar,
stöd till människor med sociala problem, försörjningsstöd m.m. Kommunen ansvarar också för vatten och avlopp och för planeringen av nya bostäder, industriområden, vägar m.m. Kommunens bolag Botkyrkabyggen hyr ut och producerar
bostäder. Det mesta betalas genom kommunalskatten som kommunen själv (kommunfullmäktige) bestämmer storleken på. Därtill kommer statsbidrag och en utjämning av inkomster och utgifter mellan Sveriges kommuner.
Landstinget: Ansvarar i första hand för sjukvården (sjukhus, vårdcentraler
m.m.) och för kollektivtrafiken (bussar, tunnelbana, pendeltåg). I Stockholms län
är en stor del av landstingets verksamhet utlagd på privata företag. Verksamheten
finansieras framför allt av landstingsskatten.
Staten: Bestämmer över socialförsäkringarna (sjukförsäkring, a-kassa m.m.),
försvar, rättsväsende (domstolar, polis, fängelser), järnvägar, större vägar, universitet och högskolor, arbetsförmedling m.m. Riksdagen stiftar lagar, beslutar om statens utgifter och inkomster (skatter) samt avgör vilken regering vi ska ha. Regeringen styr landet utifrån riksdagens beslut.
Europeiska Unionen: Riksdagen har överfört beslutsmakt till EU, som
bestämmer över de regler som styr den gemensamma europeiska ekonomin (regler
för handel, arbetskraft m.m.), fiske, jordbruksstöd m.m. EU får genom det nya Lissabonfördraget ännu mer beslutsmakt på många politiska områden.

Vem får rösta i valen och i folkomröstningen?
För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen (Europaparlamentsval 25
maj, övriga val 14 september) . Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen (se nedan). Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets
folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Alla som har rösträtt kommer inför
varje val automatiskt med i en röstlängd och får ett röstkort hemskickat med posten.
Röstlängden är en lista som innehåller alla som har rösträtt.
Rösträtt till riksdagen. Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige (svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i
riksdagsvalet).
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Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige. Du har rösträtt
till kommun- och landstingsfullmäktige om du antingen är svensk medborgare och
är folkbokförd i kommunen/ landstinget eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
eller är medborgare i något annat land än dem som räknats upp ovan och har varit
folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.
Rösträtt i Europaparlamentsvalet. Den 25 maj är det val till Europaparlamentet, där Sverige har 20 platser. Rösträtt har de som har rösträtt i
riksdagsvalet (svenska medborgare), men också medborgare i andra EU-länder
som är folkbokförda i Sverige senast 30 dagar före valdagen och som anmäler till
Länsstyrelsen att de vill rösta här. Man kan bara rösta i ett av EU:s medlemsländer.
Rösträtt i folkomröstning om kommundelning. Samtidigt med de
andra valen den 14 september äger en lokal folkomröstning rum i Botkyrka kommun. Den gäller om kommundelen Tullinge ska brytas ut ur Botkyrka och bilda en
egen kommun eller inte. Du har rösträtt i folkomröstningen enligt samma regler som
gäller i kommunalvalet.

Vill du veta mer?
Mer information om Vänsterpartiets politik på riksnivå och vår valrörelse finns på
partiets hemsida, www.vansterpartiet.se. På vänsterpartiet Storstockholms hemsida,
storstockholm.vansterpartiet.se finns information om vår politik på regional nivå
och i landstinget. Vänsterpartiet Botkyrkas hemsida har adressen botkyrka.vansterpartiet.se. Du kan också skriva till Vänsterpartiet Botkyrka på mejladressen botkyrka@vansterpartiet.se eller på postadressen Vänsterpartiet Botkyrka, Botkyrka
kommun, 147 85 Tumba. Telefonnumret till Elisabeth Biström, politisk sekreterare
för Vänsterpartiet i Botkyrka, är 08-530 614 88.
Mer information om hur valet går till finns på Valmyndighetens hemsida, www.
val.se och på Botkyrka kommuns hemsida, www.botkyrka.se. Du kan också vända
dig till något av kommunens medborgarkontor.
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Vill du gå med i Vänsterpartiet?
Det går att förändra världen om man vill. Fast knappast ensam. Ska det bli ordentligt
gjort måste vi göra det tillsammans. Det enklaste sättet att bli medlem är att gå in
på Vänsterpartiets hemsida, www.vansterpartiet.se (klicka på ”Bli medlem” och fyll
i formuläret). Partiet skickar så snart som möjligt mer information och ett inbetalningskort för medlemsavgiften. Som medlem i Vänsterpartiet får du:
• Inbjudningar till kurser, seminarier och studiecirklar
• Tidningen Rött 4 gånger per år
• Möjlighet att direkt påverka Vänsterpartiets politik
• Möjlighet att arbeta för en vänstervalseger i valet 2014
För närvarande är medlemsavgiften 300 kr per år (första året 100 kr). Om du har
mycket låg inkomst, t.ex. om du är pensionär, studerande eller arbetslös, kan du
beviljas halv avgift. Kontakta i så fall medlemsservice@vansterpartiet.se i samband
med att du fyller i formuläret. Om du bor i Botkyrka så kommer du att tillhöra partiföreningen Vänsterpartiet Botkyrka. Det finns ytterligare 45 partiföreningar i vårt
partidistrikt, Vänsterpartiet Storstockholm. De flesta omfattar en kommun eller en
stadsdel i Stockholms stad. Så fort vi får meddelande om att du gått med så kontaktar vi i Botkyrka dig (glöm inte att ange telefon och e-postadress)!
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