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En översiktsplan (ÖP) är ett dokument 
som varje kommun måste ha för att 
peka ut en riktning för den över-
gripande planeringen av kommunen. 
Med i detta utskick har du fått en 
kortversion av översiktsplanen så att du kan läsa hur förslaget 
ser ut. På mötet kommer vi få en föredragning av några av 
kommunens tjänstemän. Man behöver inte ha några förkun-
skaper för att komma. Inga frågor är för dumma för att ställa.  

Vill du läsa hela förslaget? Gå in på den här länken: http://www.botkyrka.se/boochbygga/
samhallsbyggnadochplanering/botkyrkapalangresikt/Sidor/Ny-översiktsplan.aspx

Kommunala uppdrag 
ska tillsättas!
På mötet ska vi också välja nya personer till en del kommunala 
uppdrag. Det som ska väljas är ersättare i Tekniska nämnden, 
ledamot till Folkhälsokommittén samt ersättare till arbets-
marknad- och vuxenutbildningsnämnden. Nominering till dessa 
uppdrag skickas till: nooshi.dadgostar@ungvanster.se

Välkommen! 

Följ Vänsterpartiet Botkyrka på twitter: vbotkyrka
Bli ett fan av Vänsterpartiet Botkyrka på Facebook: Vänsterpartiet Botkyrka

STOPPA REVA!

Vi lever i en tid där Sveriges inte-
grationsministern gör skillnad på 
folk utifrån hår- och ögonfärg, i en 

tid då ambulansförare i Gävle vägrar köra 
en papperlös pojke som precis försökt ta sitt 
liv genom att hoppa ut från ett fönster med 
argumentet att “det är ju bara en flykting”, i 
en tid där alliansen avhumaniserar nämnda 
flyktingar genom att prata om dem i termer 
av volymer som måste minska. 

Att vi har folk i vårt parti som behöver vara 
oroliga för att åka tunnelbana, för att det kan 
dyka upp poliser som kräver att få se legiti-
mation, bara för att man inte är blond och 
blåögd är sjukt. I denna tid är det otroligt 
viktigt att vi som vänsterparti att stå upp för 
alla människors lika värde och rättigheter.      

Vänsterpartiet står upp för en human flykt-
ingpoltik och ska fortsätta göra det. Jag skulle 
vilja be dig som är medlem i Vänsterpartiet 
att fortsätt prata om vad som sker på din 
arbetsplats, i din bekantskapskrets och på 
facebook. Vi kan, när vi är många, visa att det 
här inte är majortietens syn på flykting-
politiken. Tillsammans gör vi skillnad!  

Till sist vill jag tacka 
för förtroendet att 
ännu ett år få leda 
Sveriges bästa parti-
förening!  

Anna Herdy 
ordförande

Välkommen till medlemsmöte 
om förslaget till ny översiktsplan 
för Botkyrka kommun.

Plats: Kommunhuset 
TUMBA. Lokal: 2:2 
Tid: Torsdag 11 april 
Kl. 18.30

Mer information: http://botkyrka.vansterpartiet.se

VILL DU HA RÖDE BOTVID VIA E-POST? 

Skicka ett mail till elisabeth.bistrom@botkyrka.se



Anna Herdy, 29 år, Hallunda. 
Uppdrag i styrelsen: ordförande

- På fritiden håller 
jag på med ett eget ra-
dioprogram som heter 
Vreden www.vreden.se. 
I partiföreningens 
arbete ser jag fram 
emot att få vara med 
och föra föreningen 
framåt. Det är en av de 

roligaste sakerna jag har gjort. Under det 
här verksamhetsåret ska det bli roligast 
att träffa nya medlemmar som kommit till 
föreningen och att påbörja arbetet med det 
nya kommunalpolitiska programmet. 

Kerstin Amelin, 49 år, Tullinge
Uppdrag i styrelsen: feministiskt ansvarig

- Jag räknar med att 
det mesta kommer att bli 
roligt i styrelsen. Med 
tanke på gänget jag är 
med i känner jag att det 
finns gott hopp! Ser fram 
emot att lära mig om hur 
vi kan omsätta feminis-
tiska principer i praktisk 
tillämpning på lokal nivå, men roligast blir 
kanske att planera och förbereda arbetet 
inför valrörelsen.  

Fredrik Andersson, 23 år,  
Storvreten
Uppdrag i styrelsen: kassör och redaktör 
för interntidningen Röde Botvid

- Som kassör så ska 
det naturligtvis bli kul 
att göra partiföreningen 
rikare än någonsin. Och 
så ska det bli skoj att 
utveckla Röde Botvid.

Pia Carlson, 63 år, Hallunda
Uppdrag i styrelsen: medlemsansvarig 

- Jag arbetar som 
bibliotekarie och 
ägnar fritiden åt dans, 
konst, musik och resor. 
Roligast under det här 
året i styrelsen ska 
bli att jobba med nya 
medlemmar. 

Erdal Kan, 23 år, Fittja
Uppdrag i styrelsen: ingår i studiegruppen

- Jag gillar att vara  
med familj och vänner 
samt att skapa opinion 
bland Botkyrkaborna 
om den politiska utveck-
lingen bland kurder i 
Turkiet. Ser fram emot 
att få arbeta hårt för att 

föra Vänsterpartiet till nya höjder. 

Att tillsammans med mina partikamrater 
se till att behålla rödgrön majoritet i 
Botkyrka och att arbeta hårt för att göra 
Vänsterpartiet till tredje största parti i Bot-
kyrka kommun i nästkommande val.

Mattias Olsson, 37 år, Alby
Uppdrag i styrelsen: antirasistiskt 
ansvarig och ingår i studiegruppen

- Jag jobbar som sjuk-
sköterska och min fritid 
ägnar jag åt geocach-
ing, Bajen och böcker. 
I styrelsearbetet ser jag 
fram emot att jobba 
med studier, Studier, 
att få nya medlemmar 
att aktivera sej och att 
kampanja i de olika stadsdelarna. 

Marit Strand Pettersen, 47 år, 
Alby
Uppdrag i styrelsen: medlemsansvarig 
och ingår i studiegruppen

- Jag jobbar som 
socialarbetare inom 
missbruksvården. 
Mina hjärtefrågor är 
de socialpolitiska. Jag 
är en föreningsmän-
niska och är engagerad 
i flera nätverk. Jag gillar 

dokumentärer och är historieintresserad. 
Älskar att besöka historiska platser. Jag vill 
vara med om att bygga ett samhälle som är 
jämlikt, rättvist och klimatsmart.   

PRESENTATION AV NYA STYRELSEN 
Vilka är de, egentligen? 

VÄNSTERPARTIET BOTKYRKA 
DEMONSTRERADE DEN 8:E MARS!
DET VAR EN kall fredag, fredagen den 
8:e mars. Trots det demonstrerade ett par 
tusen personer från Slussen till Medbor-
garplatsen. 

VÄNSTERPARTIET Botkyrka var 
naturligtvis på plats med tågets snyg-
gaste banderoll som målades på en 
banderollmålning på lokalen några dagar 
tidigare. 
 
INFÖR 1:A MAJ anordnas en till bande-
rollmålning, den 30 april. Kom och måla 
ditt 1:a maj-plakat eller hjälp till att måla 
föreningens banderoll. ■ 4.



FTER NÅGRA ÅR med växande 
inkomster som gjort det möjligt att 
förstärka och förbättra den kom-
munala servicen på flera områden, 

ser det nu betydligt mörkare ut. Statsbidra-
gen ligger stilla, den långvariga massarbet-
slösheten håller tillbaka skatteinkomsterna 
och ett nytt utjämningssystem tar ifrån Bot-
kyrka 30 miljoner kronor om året. Samtidigt 
växer befolkningen och behoven ökar. 

I DE EKONOMISKA ramar för 2014-2017 som 
nu skickas ut på remiss till nämnderna finns 
utrymme för pris- och löneökningar och för 
en växande befolkning. Men det finns också 
ett sparbeting på knappt en procent (mindre 
för utbildningsnämnden, lite mer för övriga 
nämnder). Och det saknas helt utrymme för 
nya verksamheter eller ambitionshöjningar.

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR måste nu 
analysera situationen, se över på vilket sätt 
man kan minska kostnader, helst utan att 
kvaliteten försämras, och tydligt beskriva 
konsekvenserna av olika alternativ så att det 
slutliga beslutet om flerårsplanen i juni blir så 
klokt som möjligt. Det riktigt skarpa beslutet 
om ekonomin för nästa år fattar kommunfull-
mäktige i november då ettårsplanen för 2014 
tas.

VAD ÄR DÅ VÅR, Vänsterpartiets, roll i den 
här processen? Vi har varit med och styrt 
Botkyrka sedan 2006 och vi har gjort det bra. 

Kommunen har utvecklats, vi har fått genom-
slag för många av våra förslag och bilden av 
Botkyrka har, välförtjänt, blivit bilden av en 
progressiv och nytänkande kommun. Det är 
delvis vår förtjänst och det ska vi inte skäm-
mas för att berätta.

UNDER DE HÄR ÅREN har den ekonomiska 
situationen varierat. Vi har haft en del goda 
år med utrymme för reformer och satsningar. 
Men också några riktigt kärva år efter finan-
skraschen 2008 som vi dock klarade av utan 
uppsägningar och drastiska nedskärningar. 
Vi ska givetvis ta oss igenom de kommande 
åren också, om inte annat så är vi skyldiga 
våra väljare det.

VÄNSTERPARTIET ÄR DET parti som tydlig-
are än något annat parti ska värna den gemen-
samma välfärden och slåss för jämlikhet och 
jämställdhet. Det gäller nu också. Även när 
det måste sparas – i synnerhet när det måste 
sparas! -  ska vi se till att kommunens resurs-
er i första hand går till dem som bäst behöver 
dem. Vi ska inte genomföra besparingar som 
på lång eller till och med på kort sikt innebär 
ökade kostnader. Och vi måste hitta utrymme 
för satsningar som kostar en slant i dag men 
som innebär både minskade kostnader och 
ökad kvalitet på sikt. Ett konkret exempel: 
om vi kan få fram fler boenden inom social-
tjänsten (både vanliga lägenheter och särskil-
da boenden) så minskar omedelbart kostnad-
erna för hotell och härbärgen, samtidigt som 

vi kan ge ett mycket bättre stöd till dem som 
behöver det.

MEN BÖR VI DÅ inte höja skatten? Kanske. Det 
finns givetvis en gräns när det blir ofrånkom-
ligt att höja skatten om inte konsekvenserna 
ska bli helt orimliga. Men kommunalskatten 
är en helt platt skatt. Alla betalar samma pro-
centsats, oavsett inkomst. Det innebär att en 
skattehöjning slår allra hårdast mot dem med 
de minsta marginalerna i slutet av månaden. 
Och det gäller relativt många i vår kommun.

VAD SOM BORDE GÖRAS är givetvis en 
höjning av skatten på höga inkomster och 
bolagsvinster och en motsvarande höjning 
av statsbidraget till kommunerna. Med bara 
en liten del av de gigantiska skattesänkningar 
som regeringen genomfört sedan 2006 skulle 
Sveriges kommuner haft ett helt annat ekon-
omiskt läge i dag. Därför är uppgiften inför 
2014 inte bara att säkra den rödgröna major-
iteten i Botkyrka (med ett starkare Vänster-
parti), utan också 
att ge landet en ny, 
rödgrön regering 
som återupprättar 
välfärdspolitiken 
och styr resurser dit 
de behövs bäst. ■

Vänstern behövs!
E

MATS EINARSSON 
Gruppledare

Distriktet höll  
årskonferens
Helgen den 16-17 mars höll Vänsterpar-
tiet Storstockholm årskonferens i Land-
stingshuset på Kungsholmen. Seluah 
Alsaati omvaldes till ordförande:

– Vi känner igen orättvisan när vi ser 
den. Den syns i stegen hos undersköter-
skan som springer mellan de äldre för att 
hinna ge alla deras medicin. Den syns i 
misslyckade besök hos arbetsförmedlin-
gen, i lönekuvertet hos barnmorskan 
och i muskelvärken hos kassörskan, sa  
Alsaati i sitt inledningsanförande.

Ombud för partiföreningen i Botkyr-
ka var Kerstin Amelin, Fredrik Andersson 
och Marit Strand Pettersen. ■

NYHETER I KORTHET

Distriktet går till val 
på bostadsfrågan
På distriktets årskonferens antogs en 
valstrategi, där bostadsfrågan pekades 
ut som en valvinnare. Strategin antogs 
efter en debatt som framförallt handlade 
om några motioner som även ville lyfta 
klimatfrågan mer.

– Jag tror verkligen att Vänsterpartiet 
kan gå framåt med bostadsfrågan. Både 
då bostadsbristen är så stor i Stockholm 
men också för att vi har den bästa poli-
tiken inom området. Vi vill inte bara 
bygga mer utan också bygga rätt, säger 
Seluah Alsaati, när hon intervjuas i Da-
gens Opinion.

Strategin syftar till att samla hela dis-
triktets kraft kring en prioriterad fråga 
för att därigenom få största möjliga 
genomslagskraft i valet. ■

Allmännyttan 
dräneras på pengar
År 2011 fördes totalt 1,6 miljarder kro-
nor över från de kommunala bostads-
bolagen i Sverige till kommunerna. 
Detta enligt Boverket. Vänsterpartiets 
talesperson i bostadsfrågor, Amineh 
Kakabaveh, har nyligen debatterat frå-
gan i riksdagen.

– Bostadsbolagen skulle ha haft råd 
att bygga 900 nya lägenheter för de pen-
gar som fördes över 2011, säger Kaka-
baveh.

Överföringarna har blivit större på 
senare år på grund av lagändringar som 
regeringen står bakom. Vänsterpartiet 
är kritiska till systemet som leder till 
att kommunerna får mindre pengar att 
renovera och bygga nytt för. ■



DEADLINE FÖR NÄSTA 
RÖDE BOTVID ÄR DEN 18 APRIL! 
Vill du skriva/rapportera/fotografera 
något till nästa nummer? Kontakta: 
fredrik.andersson@ungvanster.se

Vänsterpartiet Botkyrkas 
styrelse 2013-14
 
Ordförande
Anna Herdy 
anna.herdy@vansterpartiet.se
0735-93 33 86 
 
Ordinarie ledamöter
Kerstin Amelin 
kerstin.amelin@hotmail.co.uk

Fredrik Andersson 
fredrik.andersson@ungvanster.se

Pia Carlson
carlsonpia@hotmail.com
073-6155872 

Marit Strand Pettersen
65marit@gmail.com 

Ersättare
Mattias Olsson
mattis2002@hotmail.com 

Erdal Kan
Ek_import@hotmail.se

 
Valberedning 
 
Nooshi Dadgostar
nooshi.dadgostar@ungvanster.se
 
Bekir Uzunel
bekir.uzunel@skrbyra.se 
 
K-G Nordberg
sweedis1@hotmail.com 

Politisk sekreterare
 
Elisabeth Biström
elisabeth.bistrom@botkyrka.se
08-530 614 88; 070-889 19 16
 

Kommunala uppdrag 
2011–2014
 
Gruppledare, kommunalråd
Mats Einarsson 
mats.einarsson@botkyrka.se 
08-530 615 26; 0734-21 87 84
 
Vice gruppledare
Anna Herdy
 
Kommunstyrelsen
Mats Einarsson, Anna Herdy (ers)
 
Klimat- och planeringsberedning
Anna Herdy
 
Demokratiberedningen
Mats Einarsson

Arbets- och näringslivsberedningen
Mats Einarsson (vice ordf.)
 
Folkhälsokommittén
K-G Nordberg
 
Personalutskottet
Mats Einarsson (vice ordf.)
 
Brottsförebyggande rådet
Bekir Uzunel (vice ordf.)

Kommunfullmäktiges valberedning
Anna Herdy

Samhällsbyggnadsnämnden
Anna Herdy (vice ordf.) 
Bosse Jansson (ers.)
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Samira Österberg,  
Ronnie Andersson (ers.)

Tekniska nämnden
K-G Nordberg,  
Marit Petersen (ers.)

Utbildningsnämnden
Bekir Uzunel,  
Nooshi Dadgostar (ers.)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildn-
ingsnämnden
Ronnie Andersson,  
Erdal Kan (ers)

Socialnämnden
Mats Einarsson (ordf.),  
Juan Guzman (ers.)

Vård- och omsorgsnämnden
Ulla Ruotsalainen Andersson, 
Mattias Olsson (ers.)

Kultur- och fritidsnämnden
Pia Carlson, Haider Raja (ers.)

Valnämnden
Mats Einarsson

Samordningsförbundet Botkyrka
Mats Einarsson (ordf.)

Botkyrkabyggen AB:s styrelse
Nooshi Dadgostar

Botkyrka Stadsnät AB:s styrelse
Mats Einarsson (ers.)

Upplev Botkyrka AB:s styrelse
Anna Herdy

Mångkulturellt centrums styrelse
Bekir Uzunel

Dialogforum Fittja
Bekir Uzunel (ordf.)

Dialogforum Alby
Fredrik Andersson

Dialogforum Hallunda
Laura Purdy

Dialogforum Tumba 
Nooshi Dadgostar (vice ordf)

Dialogforum Tullinge
Samira Österberg

Dialogforum Grödinge-Vårsta
Mats Einarsson

Kommunens revisorer
Folke Olsson

Nämndemän Södertörns tingsrätt
Kerstin Amelin,  
Ronnie Andersson,  
Samira Österberg 

För uppdateringar av kalendariet håll 
koll på: http://botkyrka.vansterpartiet.se

Torsdag 11 april
MEDLEMSMÖTE OM 
ÖVERSIKTSPLANEN
 
Onsdag 17 april
Styrelsemöte kl. 18.30 
(Obs! På kommunhuset.)

Måndag 22 april
Kommunalt gruppmöte 
kl. 18.30, Kommunhuset i 
Tumba

Tisdag 30 april  
Banderollmålning  
inför 1:a maj, kl. 18.00 i Alby 
Tingsvägen 17, Albyberget

Onsdag 1:a maj
VI DEMONSTERAR  
TILLSAMMANS 1:A MAJ

Måndag 13 maj
Styrelsemöte kl. 18.30

Måndag 20 maj
Träff för nya medlemmar 
Kl. 18.30, partilokalen i Alby 
Tingsvägen 17, Albyberget

Måndag 27 maj
Medlemsmöte &  
Kommunalt gruppmöte om 
FLERÅRSPLANEN 2014-2017 
kl. 18.30, Kommunhuset i 
Tumba

Onsdag 19 juni
Terminsavslutning
Möten med kommunala gruppen hålls i kommu-
nalhuset, övriga möten i partilokalen, Tingsvägen 
17 i Alby om inget annat meddelas.

Prenumerera på en oberoende 
socialistisk veckotidning. 
Det är nödvändigt.

• Besök: http://www.flamman.se
• Helår 539 kr/430 kr. 
• Autogiro 45 kr/månad.

KONTAKTUPPGIFTER

Klipp 
ut och 

sätt upp!

KALENDARIUM


