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Inledning 

Socialdemokraterna i Södertälje söker väljarnas mandat för att styra Södertälje in i framtiden utifrån 

våra klassiska värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet. 

Södertälje är i framtidens närhet. Mer än någon annan svensk kommun påverkas vi av de stora 

globala händelserna. Exportmarknadernas utveckling och krigshandlingar i andra länder märks 

omedelbart i vår vardag. Men också maten, idrotten och kulturen i Södertälje är en del av 

sammanhanget och närheten till världen. 

 

Det är förstås fantastiskt att vara en plats där man så påtagligt är en del av världen runt omkring – av 

framtiden. Men det är också en utmaning för en medelstor svensk kommun att anpassa sig till de 

snabba förändringar, de tvära kast, som vi möter. I förändringarnas kommun behövs trygghet och 

stabilitet. Det är också därför som vi tycker att det är viktigt att bevara och ta om hand sådant som 

ger karaktär till vår kommun och sådant som drar en linje från historien till vår tid. 

I en kommun som ligger i globaliseringens framkant måste skolan vara av högsta kvalitet. 

Socialdemokraterna i Södertälje kommer under nästa mandatperiod sätta som vår högsta prioritet 

att fortsätta att stärka elevernas resultat. En bra skola och utbildning är den främsta förutsättningen 

för fler människor i jobb. Fler jobb skapar resurser för att utveckla välfärden.  

I vår framtidsbild är fortsatt utbyggnad av välfärden viktigare än ytterligare skattesänkningar. 

Södertälje kännetecknas kanske mer än något annat av en längtan efter gemenskap. Få av de som 

bor i Södertälje har sina föräldrar födda i kommunen. Vi fick stadsrättigheter på 1300-talet och har 

långvariga anor, men är samtidigt som ett nybyggarland med en kraftig folkökning efter andra 

världskriget. Till oss har personer kommit från platser som Växjö, Piteå och Älvdalen. Men också 

tusentals från andra länder. När andra platser har sociala band som knutits över generationer så 

måste vi i Södertälje finna dem på nytt. Det är därför som föreningslivet, kyrkorna, idrotten och 

kulturen har kommit att bli så viktiga för vår kommun.  

I vår framtidsbild av Södertälje blir mötesplatserna fler. Vi tror på gemenskap.  



Förr fanns en kontrast mellan industristaden och det miljöinriktade samhälle som allt mer kommit att 

växa fram i Järna. Idag är Järna den plats i Sverige som kanske allra mest förknippas med 

medvetenhet och ansvarstagande för framtida generationers miljö. I den nya tidens Södertälje ställer 

industristaden om för att skapa världsledande miljö- och klimatsmarta lösningar. Ansvarstagande för 

miljö och framtida generationer blir ett kännetecknande värde för hela kommunen och dess 

näringsliv. 

Södertälje dras med en orättvist negativ bild. Det är som om händelser i Södertälje blir mer 

dramatiska än vad de blir på andra platser i Sverige. Den negativa bilden har varit kopplad till den 

kriminalitet som förekommit och som är på väg att klaras upp. De goda krafter som finns måste på 

alla sätt stöttas för att förhindra att framförallt ungdomar dras in i kriminalitet. 

Kort sagt; Södertälje behöver fler jobb, bättre skolor, fler mötesplatser, minskad brottslighet, bättre 

miljö, bättre rykte och en välfärd som man kan lita på. Vi behöver förändring, men samtidigt trygghet 

och stabilitet. Vi behöver ett ledarskap som präglas av hårt arbete och goda värderingar. Vi har som 

ambition att i detta program ge några av svaren på hur vi ska agera och leda en kommun i 

globaliseringens framkant. 

  



Politiskt handlingsprogram fo r 
mandatperioden 2015-2018 

Ordning och reda i ekonomin 
Sparsamhet är en dygd och all politik har sin grund i att ekonomin sköts på ett varsamt sätt. En 

socialdemokratisk kommunledning kommer fullt ut i alla lägen att ta långsiktigt ansvar för 

kommunens ekonomi. Vi kommer – oavsett valresultat - att vara ledande i arbetet med att fatta de 

ekonomiska beslut som är nödvändiga för kommunens bästa. Alla skrivningar i detta 

handlingsprogram ges med reservationen att de kräver att ekonomin tillåter detta. 

Södertäljes ekonomi ska gå med överskott över en konjunkturcykel. Investeringarnas 

självfinansieringsgrad ska öka. Låneskulden ska minska. 

En framtidsinriktad skola präglad av den senaste forskningen 
Alla unga möter höga krav på högskolan och arbetsmarknaden. Vår uppgift är att rusta dem för 

dessa. Skolorna i Södertälje ska ge unga människor färdigheter och erfarenheter som gör dem redo 

att förverkliga sina drömmar och bygga morgondagens samhälle.  

Vi vet att föräldrars utbildningsnivå är den viktigaste bakgrundsfaktorn när det gäller barns 

skolresultat. I Södertälje finns många barn vars föräldrar har låg utbildningsbakgrund och våra skolor 

måste kompensera för detta. Våra barn ska inte ha sämre chanser än andra barn och därför måste vi 

ha bättre skolor än vad andra kommuner har.  Målet är att alla elever ska lämna skolan med minst 

godkända betyg. 

Att öka kvaliteten på varje enskild lektion är det effektivaste sättet att ge alla barn den skola de har 

rätt till. Förskolan och skolan måste få utvecklas som lärande organisationer. Bra skolor förutsätter 

bra lärare och de bästa skolorna förutsätter de bästa lärarna. Utvecklingen av den pedagogiska 

miljön ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Våra skolor ska ta vara på den senaste 

forskningen. 

I våra förskolor och förskolor ska vi arbeta med ett inkluderade arbetssätt. Det innebär att varje elev 

ska få det stöd, den hjälp och den motivation som behövs i klassrummet. Det är skolans ansvar att se 

till att varje elev, oavsett förutsättningar, når målen. Det är viktigt för oss med lugn och ro i skolan.  

Socialdemokraterna i Södertälje vill särskilt prioritera de yngre åldrarna då grunden läggs för ett 

livslångt lärande.  

Remida är ett kulturellt projekt som utvecklar ett nytt, framtidsinriktat och proaktivt sätt att arbeta 

med miljö- och hållbarhetsfrågor, tillsynes oanvändbara objekt ges ett nytt liv och värde och 

utvecklar barnens respekt för miljö och människor. 

Vi blir allt fler invånare i Södertälje och det betyder att vi behöver flera platser i förskolor och skolor. 

Vi kommer noga följa utvecklingen av antalet barn och elever och bygga ut så vi får största möjliga 

nytta av varje investering.  

  



 

Socialdemokraterna i Södertälje vill: 

 Prioritera de yngre barnen. Ingen ska lämna åk 3 utan att kunna läsa, skriva och räkna. 

 Anställa fler pedagoger i våra skolor och bygga ut tvålärarsystem till fler skolor. 

 Att duktiga lärare ska erbjudas en bra lön och ha möjlighet att utvecklas. 

 Ge lärare fler karriärvägar och möjligheter att utvecklas i sin roll. 

 Anställa fler utvecklingslärare i grund- och gymnasieskolorna. 

 Att all undervisning ska kännetecknas av arbetsro och ömsesidig respekt mellan lärare och 

elever. 

 Bygga en ny skola i Ritorp/Viksberg under mandatperioden. 

 Att alla elever ska erbjudas kostnadsfri läxhjälp i skolan. 

 Fritidsverksamheten ska vara en integrerad del av skoldagen och att kunskaper och 

färdigheter ska ges även på fritids. 

 Förbättra skolbiblioteken och samarbetet mellan skolan och övriga bibliotek 

 Utveckla Remida till alla förskolor. 

 Tillsätta förskolelärare med utvecklingsansvar på alla förskolor för kompetensutveckling och 

ökad kvalitet. 

 Att både personaltätheten och andelen förskolelärare ska öka i förskolan. 

 Att alla barn i förskolan ska garanteras 30 timmars vistelsetid i veckan. 

 Bygga ut möjligheterna till barnomsorg på kvällar, nätter och helger. 

 En ny F-9 skola ska byggas i Enhörna. 

 Att Södertälje skolmat ska ligga i topp i Sverige! Andelen ekologisk och närproducerad mat 

ska öka. 

 Tydligt uppmärksamma genusperspektivet, så att flickor och pojkar ges samma chans att nå 

framgång i förskola och skola. 

 Sätta fokus på hederskultur och ha nolltolerans mot all form av diskriminering och 

kränkningar i skolmiljön. 

 Investera i förbättringar av trafikmiljön vid skolor och förskolor. 

  



Jobb och näringsliv 
Arbetslöshet är ett stort slöseri när vi egentligen behöver varje arbetad timme för att klara välfärden. 

Regeringen och riksdagen har ansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men har misslyckats. När 

regeringen sviker vill vi angripa arbetslösheten med utbildningsinsatser, bättre matchning och 

växande företag.  

Det var tillgången till jobb som byggde upp det moderna Södertälje. I dagsläget är Södertälje en 

regional arbetsgivare med 45 000 arbetsplatser inom kommungränserna. Det betyder att det finns 

fler jobb i Södertälje än i större kommuner som Huddinge, Nacka eller Eskilstuna.  

I Södertälje har det sedan decennier varit självklart att erbjuda företagsmark för att understödja 

tillväxten av den svenska ekonomin. Området kring Almnäs kommer att bli nästa länk i att tydligt visa 

att Södertälje är en plats där företag och verksamheter drivs som också kommer landet och 

Stockholmsregionen till nytta. Närheten till en hamn är en viktig del.  

Området runt Snäckviken kommer att vara viktigt för Södertälje som företagarplats, där nya företag 

ska verka och frodas, främst med naturvetenskaplig och teknisk inriktning. Området runt Moraberg 

kommer också det att utvecklas som plats för företag och verksamheter. 

Fler jobb bör skapas i små och medelstora företag. Socialdemokraterna i Södertälje ska bedriva en 

aktiv politik för nyföretagande och för att ge de befintliga företagen förutsättningar för att växa och 

expandera. Vår analys är att framtidspotentialen för fler jobb ligger främst i små och nya företag. För 

att lyckas nå denna potential handlar det om alltifrån att utveckla kvaliteten på den kommunala 

servicen till små företag till att ha bra och attraktiva forum för dialog mellan kommunledning och 

småföretagare. Vi vill att kommunen ska upplevas som en naturlig, kompetent och samarbetsinriktad 

samtalspartner för de små och medelstora företagen. 

Vi behöver därutöver fler aktiva sysselsättnings- och arbetsmarknadsåtgärder där 

arbetsförmedlingen, kommunen och näringslivet samverkar. Ingen part kan ensam lösa de 

strukturella problem som finns på arbetsmarknaden.  

Särskilt viktigt för oss i Södertälje är att den unga generationen ska komma ut på arbetsmarknaden. 

För att få unga i jobb är en bra utbildning är en grundförutsättning. Som komplement till 

gymnasieskolans utbildning har vi byggt upp samlade åtgärder för att fånga upp alla. De samlade 

åtgärderna består av sådant som sommarjobb till gymnasieungdomar, som Ung i Tälje för dem som 

hoppar av gymnasiet eller är unga med försörjningsstöd, som Telge Tillväxt som ska vara en tydlig väg 

in på arbetsmarknaden.  

Det är viktigt att nyanlända snabbt får kontakt med arbetsförmedlingen och kommer igång med 

språk- och jobbinsatser.  De nyanländas kompetenser och utbildningar ska tas till vara och validering 

av utbildningar och kompetenser ska erbjudas snabbt. 

Få personer går vidare från daglig verksamhet till lönearbete. Den dagliga verksamheten måste bli en 

tydligare del av arbetsmarknadspolitiken. En människa mår bra av att känna sig behövd på en 

arbetsplats. 

  



Socialdemokraterna i Södertälje vill: 

 Att kommunens, arbetsförmedlingens och försäkringskassans gemensamma insatser ska ha 

en gemensam ingång.  

 Verka för att på sikt åstadkomma en ökad differentiering av näringslivet i kommunen. 

 Stödja entreprenörskap och nyföretagande. 

 Ge nyanlända med utbildning snabbare och mer effektiv möjlighet till validering. 

 Etablera Almnäs som etableringsplats av regional och nationell betydelse.  

 Fortsätta att möta upp behovet av etableringsklar mark. 

 Vi upphandling kräva sociala klausuler som ger arbetslösa och ungdomar möjligheter till 

praktik och anställning. 

 Erbjuda alla ungdomar i åldern 16-17  betald feriepraktik, där kopplingen till deras 

gymnasieutbildning ska stärkas i samverkan med näringslivet. 

 Se över möjligheten att bygga ut feriepraktiken vid andra lov än sommarlovet – särskilt 

jullovet.  

 Att ”Ung i Tälje” ska fortsätta utvecklas i samverkan med samordningsförbundet i Södertälje 

och tidigt identifiera ungdomar som riskerar hoppa av skolan och erbjuda stöd och 

aktiviteter. 

 Göra en samordnad kraftsamling för att människor med funktionsnedsättning ska få 

stöd att komma in på, eller tillbaka till arbetsmarknaden. 

  



Fler i jobb via högskola och vuxenutbildning  
I en socialdemokratisk vision över samhället behövs utbildning genom hela livet. Alla kan och 

behöver vidareutvecklas och alla ska ges chansen att bidra till samhällets utveckling utifrån sin högsta 

potential. Livslångt lärande är den kanske viktigaste grunden för att skapa ett jämlikt samhälle där 

var och en har samma chans.  

Högskolan i Sverige behöver byggas ut och Södertälje ska vara med. Med nya lokaler i Snäckviken 

moderniserar vi Södertälje som högskoleort. Placeringen i direkt anslutning till ett näringsliv med 

forskning och utveckling som bas kan ge en fantastisk utbildningsmiljö. Högskolan ska successivt 

byggas ut med utbildningar som i första hand matchar de behov som finns på regionens 

arbetsmarknad. Näringslivskontakten är strategiskt viktigt. 

Kommuninvånare med behov av utbildning ska ha ett brett utbud av vuxenutbildning i kommunal 

regiregi, i samverkan med gymnasieskolan och i övriga kommuner med pendlingsavstånd. 

Vuxenutbildningen ska hålla hög kvalitet och utgöra en central del det livslånga lärandet. 

SFI-undervisningen, grundläggande vuxenutbildning, lärvux och våra olika yrkesutbildningar är viktiga 

för Södertälje. De ska vara inriktade mot arbetsmarknaden och kunna bedrivas i flexibla former. 

För många utgör språk ett stort hinder mot inträde till arbetsmarknaden. Detta vill vi arbeta aktivt 

med genom skapandet av särskilda språklyftinsatser och mötesplatser. 

Folkbildningen når stora delar av Södertäljes befolkning och är en viktig del i arbetet av det livslånga 

lärandet. 

Socialdemokraterna i Södertälje vill: 

 Utveckla högskolecampus vid Snäckviken. 

 Stärka kopplingen mellan högskola och näringsliv. 

 Ge bostadsgaranti till alla som kommer från annan ort och väljer att bosätta sig i Södertälje. 

för att bedriva högskolestudier vid Campus Telge. 

 Värna den kommunala vuxenutbildningen och förbättra dess förmåga att utgå från de 

vuxenstuderandens behov, önskemål och förutsättningar. 

 Satsa på fler yrkesutbildningar som leder till jobb. 

 Att SFI-undervisningen ska bedrivas i flexibla former och ha en arbetsmarknadsinriktning. 

 Att studieförbunden ges förutsättningar att ha en framträdande roll i folkbildningsarbetet. 

 Införa en modell med utbildningskontrakt för unga. 

  



En internationell miljöförebild 
Ansvar för morgondagen med en bättre miljö idag. Så inleds miljöavsnittet i Framtidskontraktet som 

antogs vid Socialdemokraternas 37:e kongress i april 2013. 

Där slås fast att klimatfrågan är vår tids ödesfråga liksom att politik är helt nödvändigt för att klara 

klimatomställningen. Marknaden klarar inte omställningen själv. Det behövs styrinstrument för både 

offentliga och privata aktörer för att de ska bli en positiv kraft i det hållbara samhällsbygget. 

Sammantaget har Södertälje förutsättningar att vara en ledande kommun på miljöområdet och det 

finns flera skäl till att det är så. Det finns få platser i Sverige som är så tydligt förknippade med 

ekologi och miljötänkande som Järna. Man kan till och med säga att Sveriges ekologiska centrum 

finns i vår kommun. Industriföretagen i Södertälje ställer allt mer om till att vara miljö- och 

klimatförebilder. Vår kommunala organisation och våra bolag deltar i den omställning som 

klimatutmaningarna kräver. 

Den kanske viktigaste miljöomställningen kommer att ske på transportområdet. Klimatutmaningarna 

kräver en omställning av hur vi transporterar oss. Kollektivtrafiken måste bli mer attraktiv. Vi vill att 

fler ska kunna välja kollektivtrafik som färdmedel till jobb, skola och fritidsaktiviteter. 

Den spårbundna trafiken i kommunen måste fungera. Vi föreslår att man bygger de sista metrarna 

dubbelspår till Södertälje centrum och att bygget av ett resecentrum inleds. Pendeltåget är en 

förutsättning för både Södertälje-, Gnesta-, Järna- och Mölnboborna att pendla till jobb och skola. Vi 

värnar pendeltågets framtid och kommer att driva på för en förbättrad eller oförändrad trafik på 

Gnestapendeln och en framtida pendeltågstrafik till Hölö.  

Även kommunens landsbygd måste ha en bra kollektivtrafik. 

Dagens biljettsystem är inte till för resenären. Vi stödjer kravet på enhetstaxa inom SL-trafiken men 

även att det ska vara lättare med resande över länsgränser där man i dag är hänvisad till flera olika 

biljettsystem. Med dessa insatser kan fler åka kollektivt, vilket är viktigt för omställningen till ett 

hållbart samhälle. 

Södertälje får ofta betyget ”en dålig cykelstad”. Ett problem är såklart att Södertälje har en ganska 

backig stadskärna. Men ett annat är att cykelbanorna inte håller ihop i fungerande stråk och att 

cyklarna inte får ta den plats de behöver. Att kunna cykla till jobbet, skolan, butiken och kulturen blir 

viktigare och viktigare för många. Södertälje behöver sammanhållna cykelstråk inom och mellan 

tätorterna. Vi vill också se förbättrade cykelmöjligheter till vår närmaste tätort utanför kommunen, 

Rönninge.  

Vid sidan om att göra resandet mer miljövänligt är det viktigt att fortsätta arbetet för att förbättra 

luftkvaliteten i Turingekortset. Det behövs nya lösningar för att minska mängden farliga PM10-

partiklar. Vi ställer oss tveksamma till dubbdäcksförbud som lösning och prövar helst andra lösningar 

först. Viktiga delar av dessa lösningar kan vara att avlasta Turingekorset och Birkakorset med nya 

vägsträckningar som Sagoleden och Ritorpsleden. 

Vi ska arbeta för att sopsortering ska bli en vardag för Södertäljeborna, där utbyggnaden av 

hemsorteringen är en viktig del. Det ska både vara enkelt och billigt att sortera sina sopor. Vår 

ambition är att man ska kunna lämna sopor på ett bra sätt utan att vara bilberoende. Vi vill också få 

fler att sortera rätt och att använda gröna påsen.  



Kommunens egen verksamhet ska vara en del av miljöomställningen, med alltifrån KRAV-märkt 

skolmat, utfasning av miljö- och hälsoskadliga kemikalier till energieffektiva byggnader.  

Södertälje har ett av Sveriges bästa dricksvatten. Vi vill värna vattnet och skydda det på ett bra sätt. 

Vatten- och avloppsfrågor är viktiga och vi vill se till att bygga ut fler hållbara VA-lösningar även 

utanför tätorterna. 

Socialdemokraterna i Södertälje vill: 

 Att dubbelspåret fram till Södertälje central ska byggas klart. 

 Förenkla kollektivtrafiken genom enhetstaxa i SL-trafiken samt enklare mellanregionala 

biljettsystem. 

 Att cyklarna måste få ta ordentlig plats i Södertälje centrum – med genomfartsstråk, 

pumpanläggningar och cykelparkeringar.  

 Att cykelstråken inventeras och planeras långsiktigt så att inte cykelbanor glöms bort då vi 

bygger om i gatumiljön. 

 Att tätorterna i Hölö, Järna och Södertälje behöver förbindas med säkra cykelstråk, som 

också bör sträcka sig till Rönninge. 

 Att det öppnas för pendeltågstrafik till och från Hölö. 

 Att kommunens lokaler ska vara ledande i energieffektivitet. 

 Att vi ska arbeta hårt för att fasa ut miljö- och hälsoskadliga kemikalier. 

 Fortsätta omställningen till närproducerad och ekologisk mat i kommunens verksamheter. 

 Ta hänsyn till miljö- och klimatfaktorer i samband med bostadsbyggande. 

  



Ett Södertälje utan grov brottslighet 
Brottslighet och otrygghet bryter ned samhället och skapar förtroendeklyftor mellan människor. 

Tilliten i samhället påverkas på ett sätt som allra mest drabbar de människor som har det sämst 

ställt, samtidigt som vi vet att ojämlikhet föder brott. 

Vår vision är ett Södertälje utan grov brottslighet. Ett Södertälje där otrygga miljöer identifieras och 

åtgärdas och ett Södertälje där mängdbrott bekämpas. 

Vi står helt och fullt bakom den myndighetsgemensamma insatsen mot grov organiserad brottslighet 

som också har börjat ge resultat. Kriminella strukturer frodas i kölvattnet av ojämlika livsvillkor, men 

splittring mellan myndigheter försvårar möjligheterna att bekämpa dem. Strukturerna växer när det 

goda samhällets företrädare skyller på varandra eller jobbar åt olika håll. Södertälje kommun ska vara 

ledande i Sverige på att samarbeta med polisen och andra myndigheter för att bekämpa brott. 

De lokala närpoliskontoren är viktiga och vi vill arbeta på ett sådant sätt så att närpolisen får goda 

relationer till omgivande kommunala aktörer. I grunden anser vi att Södertälje behöver ha ännu fler 

närvarande poliser. 

Kommunen ska bedriva ett systematiskt arbete för att identifiera och åtgärda otrygga miljöer. Det 

kan handla om klottersanering, belysning, städning, slyröjning. Större insatser behövs där många 

Södertäljebor känner sig otrygga, till exempel i och kring gångtunnlar. Vi ställer oss principiellt 

positiva till mer kameraövervakning vid platser där brott begås eller riskerar att begås. Inte minst för 

att kamerabilder kan ge en tydlighet i efterhand för att klarlägga vad som verkligen hände. 

Unga som begår brott ska ha snabba och tydliga reaktioner. Särskild vikt ska läggas vid att identifiera 

de ungdomar som håller på att glida in i kriminalitet. Unga människor som är på väg att mot en tung 

brottsbana ska punktmarkeras. Skolan, socialtjänsten och polisen ska samverka för att fånga upp de 

unga som befinner sig i riskzonen i tid. 

Mäns våld mot kvinnor är en historisk rest från svunna tider. I ett modernt samhälle ska kvinnor vara 

fria att göra livsval utan att drabbas av våld eller förtryck. Stödet till kvinno- och tjejjouren är av 

avgörande betydelse, liksom att vår egen kommunala organisation har kunskap och resurser för att 

ge utsatta kvinnor och barn det stöd som de behöver. De som arbetar med och nära ungdomar 

måste ha särskild kunskap om hur hederstrukturer fungerar för att kunna stödja dem som drabbas. 

Socialdemokraterna i Södertälje vill: 

 Ha ett nära samarbete med polisen och andra myndigheter i syfte att bekämpa brott och ge 
förutsättningar för att arbeta förebyggande. 

 Att kommunen som myndighet ska hjälpa polisen med att identifiera och utreda misstänkta 
brott.  

 Att Södertälje ska vara ett föredöme i kampen mot familjevåldet och hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

 Att Södertälje kommun ska vara en förbild i hur man stödjer dem som utsätts för våld i nära 
relationer. 

 Att insatser för att öka tryggheten utomhus ska prioriteras.  



Skyddsnät som leder till egen försörjning – omsorg som leder till bra 

liv 
Sjukvården är en viktig del av samhällets skyddsnät. Södertälje behöver ha en bra sjukvård. Vi ser 

positivt på det nya akutsjukhus som växer fram men vill se förändringar i styrningen av vården. Vi är 

kritiska mot att idéer kategoriserade som New Public Management fått för stort inflytande. Läkare 

och sjukvårdspersonal måste få mer tid för patienterna. Resursfördelningen till vården måste 

förändras så att människor med komplexa diagnoser inte missgynnas. 

En annan del av skyddsnätet är försörjningsstödet – som ska skydda individens ekonomi vid en 

tillfällig kris. Försörjningsstöd kan vara nödvändigt för att klara en komplicerad livssituation, men det 

ska då inte vara en permanent försörjning. Försörjningsstödet ska vara inriktat mot arbetslinjen och 

alla som har arbetsförmåga ska så snabbt som möjligt bli aktivt arbetssökande. Särskilt viktigt är det 

att unga människor kommer ut i utbildning eller egen försörjning.  

Ett välfärdssamhälle behöver ett starkt skyddsnät för att ge människor ett nödvändigt stöd i svåra 

livssituationer. Vi ska ha ett Södertälje där det sociala nätet är starkt och rättssäkert och där varje 

myndighet tar ansvar.  

För barn och ungdomar med behov av tidiga insatser måste dessa styras mot vård och stöd på 

hemmaplan för att förhindra placeringar utanför hemmet. För att klara detta måste utbudet av 

öppenvårdsinsatser öka. Barnens bästa ska sättas i främsta rummet. Genom samverkan mellan 

socialtjänst, skola och familj ska barn och ungdomar få tillgång till individuellt stöd. 

Personer med beroendeproblematik och psykiskt funktionshindrade ska erbjudas individuellt 

anpassat boende i kommunen. Stöd, behandling och rehabilitering ska ske i öppenvård och i 

samverkan med andra aktörer. Samverkan med landstingets beroendevård ska utvecklas. 

Inom den psykiatriska vården ska Södertälje fortsätta att ha en inriktning med vård och stöd på 

hemmaplan. Boendestödet ska vara väl utbyggt och utformas så att det till största möjliga 

utsträckning gör det möjligt för brukare att bo kvar i ordinärt boende. 

Socialdemokraterna i Södertälje vill: 

 Att arbetssätt och metoder som är vetenskapligt testade ska prioriteras. 

 Att de som har försörjningsstöd och är arbetslösa ska vara anmälda på Arbetsförmedlingen. 

Aktiviteterna ska vara i linje med arbetslinjen.  

 Arbeta vidare med samordning och samlokalisering av myndigheter för att skapa 

samordnade insatser för Södertäljebor i behov av stöd. 

 Att landstinget startar en så kallad tillnyktringsenhet på Södertälje sjukhus eller Huddinge 

sjukhus. 

 Att alla som har behov av gruppbostad eller servicebostad ska kunna erbjudas detta. 

Utbyggnad ska ske enligt de boendeplaner som revideras varje år. Olika former av 

stödinsatser i hemmet ska öka. 

 Att nya former av daglig verksamhet för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder 

ska utvecklas. 

 Utveckla det kommunala stödet till anhörigvårdare inom socialtjänsten.  



Aktiv framtid för äldre och ett värdigt åldrande 
Vårt land står inför stora demografiska förändringar, människor blir allt äldre och friskare samtidigt 

som de äldre blir allt fler. Framtidens politik på äldreområdet kräver att vi tänker i nya banor, vi 

behöver ta tillvara på den inneboende kraften hos våra invånare som är äldre än 65 år.  

Södertälje ska vara en bra kommun att åldras i! En aktiv äldrepolitik för framtiden är mycket viktigt 

för Södertälje. Vi skapar en äldrepolitik som tar sin utgångspunkt i möjligheterna, inte svårigheterna 

med att bli äldre. Aktivitet och engagemang ska tas tillvara i samhället så länge den äldre orkar kan 

och vill. 

Samhället har en skyldighet att ta hand om dem som inte har styrka eller hälsa att längre klara sig 
själva. Därför vill vi satsa både på förebyggande stöd och välutbildad personal i hemtjänst och på 
boenden. All personal ska kunna erbjudas olika utbildningar för att öka sin kompetens. Därför måste 
kommunen ta fram ett löpande utbildningsprogram för att leda ett kvalitetsinriktat 
utvecklingsarbete. En sådan kompetensutvecklingsinsats är att verka för utbildningsplatser, 
arbetstillfällen och karriärvägar för äldrepedagoger i samarbete med universitet och högskolor. 
Äldrepedagog är en specialiserad tjänst med uppgift att bland annat ansvara för och stimulera de 
äldre att delta i olika aktiviteter både enskilt och gemensamt. 
 
Hemtjänsten får aldrig upplevas som byråkratisk eller krånglig. Det ska vara enkelt för den som har 
hemtjänstbehov att vara delaktig och medbestämmandet i utformningen av den beviljade 
hemtjänsten. Behovsprövningen ska ändras så att målen utgår från vilka behov som behöver 
tillgodoses och hur väl dessa uppfylls. Det ska finnas möjlighet till valfrihet inom hemtjänsten. 
Externa aktörer inom vård- och omsorg i Södertälje ska vara välskötta och professionella. Vi vill införa 
hemtjänstteam kring den äldre så man inte behöver möta så många olika personer från hemtjänsten, 
och vid sjukdom, ledighet eller stort vårdbehov hos brukaren kan schemat rulla mellan ett visst antal 
personer och inte nya hela tiden. 
 
Bemötandet från personalen i all hemtjänst är viktigt. Vi vill att all personal både i kommunen och 

hos privata aktörer ska ha obligatorisk utbildning i bemötande. Vi vill att antalet personer ska 

begränsas så att den som är i behov av hemtjänst kan få en bra och trygg relation till de man möter. 

Servicehusen var en mycket populär - och dyr - boendeform. Vi vill se över möjligheterna att skapa 

en typ av gemensamt boende där man kan fokusera på samarbeten och samordning. Ett boende med 

små lägenheter, gemensam matsal, och ytor för gemensamma aktiviteter, i samordning med 

hemtjänst, hemsjukvård och vårdcentraler är något som skulle kunna bli ett framgångskoncept bland 

den nya tidens äldre, men samtidigt måste frågor kring betalningsförmåga klaras ut. 

Vi vill att fler markområden ska erbjudas till entreprenörer som är inriktade på boenden anpassade 

för äldre. Som helhet måste stadsmiljön anpassas för att möjliggöra en trygg och säker vistelse 

utomhus överallt i kommunen. Det kan handla om viloplatser, god belysning och bänkar. 

Kommunens resurser för vård- och omsorgsboende behöver förstärkas. Det nuvarande antalet 

platser räcker inte. Ytterligare en enhet behöver byggas med färdigställande under mandatperioden. 

I första hand i området Ronna, Geneta och Lina. 

Det är en mänsklig rättighet att i lugn och ro få somna in utan att någon pratar över huvudet på den 

sjuke som om denna inte fanns längre. Med rätt utbildad och erfaren personal så kan vården av 

personer i livets slutskede hållas på en god nivå. Då kan smärtor och törst minimeras, och den sjukes 

och de anhörigas behov inför slutet kan tillgodoses.  



Socialdemokraterna i Södertälje vill: 

 Skapa lokala mötesplatser i bostadsområden för alla åldrar, där generationer kan mötas, och 

där man också ska kunna äta tillsammans. 

 Under mandatperioden behöver ytterligare ett vård- och omsorgsboende byggas och 

färdigställas, i första hand i Ronna/Geneta/Lina-området. 

 Beakta bostäder för äldre i kommunens markplanering samt göra en inventering av 

kommunens fastighetsbestånd för att hitta lägenheter lämpliga för äldre i befintliga 

bostadsområden. 

 Verka för utbildningsplatser, arbetstillfällen karriärvägar och tjänster för äldrepedagoger i 

samarbete med universitet och högskolor för att fokusera på aktiviteter med fokus på det 

friska i åldrandet. 

 Senast 2015 ska det ha utarbetats en modell för nästa generations servicehus. Boenden för 

äldre där samarbete och samordning, skapar en kvalitativ och kostnadseffektiv 

boendesituation.  

 Genomföra en översyn av den yttre miljön med hänsyn till äldres behov. 

 Skapa hemtjänstteam kring brukare för att säkra kvalitet och medbestämmande. 

 Det ska ta maximalt 30 dagar från beslut om behov av vård och omsorgsboende till placering. 

 Att den palliativa vården ska präglas av respekt, och att de vårdare som kommer i kontakt 

med den sjuke och dennes anhöriga har adekvat utbildning. 

  



Flyktingpolitik 
Ett generöst flyktingmottagande är en självklarhet i svensk asylpolitik. För att det ska bli en så bra 
start som möjligt för alla som flyr till vårt land behöver hela Sverige hjälpas åt, särskilt under perioder 
då många flyr från krigshärdar. Så är det inte idag. Trångboddhet, långvarig arbetslöshet och 
språksvårigheter väntar därför alltför många av de som söker sig till Södertälje. Vi är kritiska mot det 
så kallade ”EBO-systemet” som möjliggör för flyktingar att välja själv var man vill bo, förutsatt att 
man har en adress att uppge någonstans i Sverige.  

Eftersom ett stort antal Södertäljebor tillhör samma kristna minoritet som många av de kristna som 
flyr från krigets Syrien ger detta orimliga effekter. Som exempel kan nämnas att det kom ca 1100 
flyktingar till Södertälje 2013 medan 56 stycken samma år sökte sig till den något större kommunen 
Nacka i Stockholms län.  

Södertälje har kunskaper och erfarenheter som gör att vi kan ta ett stort ansvar för svensk 
flyktingmottagande men det måste finnas ett värdigt boende och rimliga levnadsförhållanden bakom 
den adress man uppger vid ankomsten till Sverige. 

Socialdemokraterna i Södertälje vill att den svenska flyktingpolitiken ska förändras så att hela Sverige 

tar ansvar och att flyktingarna sprids jämnare i landets kommuner. Jämnare fördelning innebär 

bättre förutsättningar för introduktion och integration i det nya landet.  

Vi menar att kravet på den flykting som väljer att ordna ett annat boende än statens flyktingboende 

borde vara att visa upp ett ordnat boendekontrakt. Det måste bli enklare och tydligare regler för 

hyresvärdar och bostadsbolag att följa upp och vidta åtgärder för att motverka orimlig trångboddhet. 

Kvaliteten i statens egna boenden bör förbättras så att dessa ger en bättre introduktion i Sverige och 

så att det blir ett mer realistiskt alternativ.  

Södertälje och andra kommuner som tar ett orimligt stort ansvar måste få bättre ekonomiska 

förutsättningar genom en ändrad ersättningsmodell så att snabbare etablering möjliggörs. Den bästa 

introduktionen är att skyndsamt lära sig språket, få sina kunskaper validerade och komma ut i arbete.  

Allra viktigast är förstås att fånga upp barnen. För att underlätta språkinlärning och undervisning 

redan tidigt är det viktigt att alla barn har rätt till 30 timmars förskola. 

Socialdemokraterna i Södertälje vill: 

 Att hela Sverige ska vara med i flyktingmottagandet. 

 Fortsätta påverka regering och riksdag att förändra asyl-och flyktingmottagandet, så att 

asylsökande och flyktingar sprids jämnt över hela Sverige och erbjuds ett ordnat boende. 

 Att man för att kunna välja EBO behöver uppvisa ett giltigt boendekontrakt. 

 Att Södertälje kommun får tillräckliga resurser för att kunna ge varenda unge en skolgång 
som ger möjlighet till många val i livet. 

 Påverka regering och riksdag att se över schablonersättningen så att de kommuner som tar 

emot flyktingar får ersättning för den faktiska kostnaden. 

 I samverkan med Arbetsförmedlingen, näringslivet och företag se till så att nyanlända så 

snabbt som möjligt kommer i arbete och egen försörjning. 

 Nyanlända ska snabbt informeras om Södertäljes begränsade möjligheter att erbjuda ett 

ordnat bostad, arbete och goda integrationsförhållanden. 



Platsen Södertälje 
Södertälje är en kommun med både storstadsnära industrier och med naturreservat där 

mobiltäckningen inte når fram. Här finns storstadspuls och landsbygdslugn. Här möts Europavägarna, 

järnvägen, Mälaren och havet.  

Tittar man på en karta ser man hur utspritt Södertälje är. Runt stadens centrum finns stora täta öar 

med bebyggelse, lite för långt bort för att det ska kännas som de sitter ihop. Utanför staden finns 

flera tydliga samhällsbildningar med en egen identitet och som med rätta kräver att få vara en del av 

Södertälje kommun på sina egna villkor. 

Vi står bakom och vill utveckla de tankar om platsen Södertälje som presenterades i 2013 års 

översiktsplan. 

Södertälje ska stå upp för alla sina olika kvaliteter. Vi har börjat visa att miljonprogramsområden inte 

behöver vara problemområden och ska fortsätta arbeta med kraften från de som bor i området när 

vi utvecklar Södertälje. Vi lär oss att de verksamheter och den kunskap som finns bland jordbrukare 

och matförädlare inom kommunen är av nationellt intresse. När staden växer är det kopplingarna 

mellan de olika öarna som blir det viktiga. Barriärerna i stadsplaneringen ska brytas. Landsbygdens 

förmåga att försörja staden, stadsdelarnas kopplingar till varandra och kommunikationerna till resten 

av Sverige och Världen är det som skapar ett bra Södertälje. 

Enbart politiska beslut skapar inte bostadsbyggande. Vi kan skapa förutsättningar, se till att det finns 

beslutade planer i attraktiva lägen, men för att spaden ska sättas i backen måste vi att bygga 

förtroenden och samarbeten. Att bygga relationer mellan byggföretag, arkitekter, näringsliv och 

befintliga fastighetsägare är allt en del av en helhet. Samhällsplanering behöver inte vara ett politiskt 

slagfält.  

Södertälje är i grunden en vacker stad. Men platser behöver skötas på ett bra sätt så att de är rena, 

snygga och trevliga. Lite för ofta ser det skräpigt och rörigt ut där många Södertäljebor rör sig. 

Parker, skolgårdar, torg och trottoarer kan utvecklas och är inte alltid genomtänkta eller ordentligt 

skötta. Vi vill att de offentliga miljöerna ska vara något alla i kommunen känner sig stolta över. För 

det krävs framförallt kunskap och eftertanke när vi skapar och rustar upp.  

Området kring kanalen ger staden Södertälje mycket av sin karaktär. Vi är i grunden kritiska mot att 

Sjöfartsverket planerar att bredda kanalen, detta är dock en fråga vi i begränsad utsträckning kan 

påverka. Samtidigt är det viktigt att det i samband med utbyggnaden anläggs nya strandpromenader 

och broar. Södertäljes koppling till vårt centrumnära vatten kan därmed stärkas. 

Gör vi rätt från början så är platser där många ska röra sig både vackra, lätta att sköta och fungerar 

för sitt syfte. 

Södertälje har en historia som bad- och turiststad. Det är tid för att utveckla hur vi kan knyta an till 

dessa historiska rötter och planera för att vara framtidens bad- och turistort. 

  



Socialdemokraterna i Södertälje vill: 

 Koppla samman stadens delar med bebyggelse, gröna stråk och kommunikationer. 

 Steg för steg bygga bort barriärer mellan delarna i våra tätorter. 

 Utveckla Södertälje som bad- och turiststad. 

 Att tanken om att vara hållbar och självförsörjande ska genomsyra hur vi organiserar vår 

kommun och våra bostadsområden. 

 Att öka arbetet med att utveckla Södertäljes landsbygd genom att utveckla hållbara lösningar 

för boende, utveckla besöksnäringen och stadens koppling med landsbygden. 

 Öka möjligheten till inflytande och diskussioner för södertäljeborna, föreningar och alla som 

är engagerade i sitt bostadsområde.  

 Skapa en modell för hur vi tänker då vi skapar och renoverar offentliga miljöer utifrån hur vi 

involverar berörda och ur vi skapar sammanhang mellan historia och framtid. 

 Ha en samanhållen plan kring hur tillexempel planteringar och snöröjning ska ske, där alla 

fastighetsägare jobbar åt samma håll. 

 Ge Järna centrum och parken vid Gamla torget ett lyft som tydligare avspeglar ortens 

kreativitet och mångas intresse för estetik och miljö. 

 Att det ska bli lättare att hitta till viktiga platser i kommunen med tydligare skyltning och 

hänvisning. 

 Fler kommuninvånare även utanför tätorten ska få tillgång till snabbare internetuppkoppling. 

  



En attraktiv stadskärna 

Södertäljes stadskärna är i grund och botten en av vår kommuns viktigaste platser. Det är en 

mötesplats mellan medborgare, en plats som förenklar vardagen men också den yttersta symbolen 

för att vi är en riktig stad. 

Platser som Maren, slussen och kanalen är unika miljöer för Södertälje som behöver vara tillgängliga 

för aktivitet och rekreation. Vi tror att det är viktigt med fler som bor i vårt centrum. Därför planerar 

vi för att bygga fler bostäder i centrum. 

Ibland kan det kännas som om Södertälje centrum står och väger. På sina platser är centrum 

livskraftigt med butiker som går mycket bra och restauranger med många besökare, på andra platser 

går det inte lika bra. Det känns nära att få ett verkligt levande centrum med mycket folk och 

spännande butiker, restauranger och caféer. Men ibland så hackar det till, en butik slår igen och 

caféet visade sig inte vara så där mysigt som man hoppades. Många skulle vilja se fler restauranger 

med kärlek till maten. Vi har som målsättning att Södertälje inom en mandatperiod ska bli utsedda 

till Årets Stadskärna. För att nå dit måste vågskålen väga över och vi måste ta hand om och utveckla 

vårt centrums starka sidor. 

Vi tror att det är människorna som gör en stad. Ska Södertälje bli mer spännande så behövs det fler 

som bor och verkar i centrum och som efterfrågar service och upplevelser. Kommunen kan inte 

reglera fram ett bra centrum, men politiker kan planera för en stad som fungerar. Vi vet att en av 

framtiden utmaningar är att skapa ett mer resurssnålt samhälle. Att skapa städer där bostad, arbete 

och service går att nå utan onödiga transporter är ett sätt att ta sig an den framtidsfrågan. 

En attraktiv stadskärna kräver strategisk planering. Men kanske viktigare är att faktiskt kavla upp 

ärmarna och göra jobbet. Håll staden ren, snygg och trevlig. Fördjupa samverkan med 

fastighetsägare, handlare och restaurangägare. Se till att grundläggande infrastruktur fungerar. 

Socialdemokraterna i Södertälje vill: 

 Fortsätta förtäta Södertälje centrum på ett hållbart sätt. 

 När vi förtätar ska vi tänka på att hus och ytor inte bara behöver vara av en sort. Dynamiska 

hus med både bostäder, service och verksamhetslokaler skapar fler möjligheter. 

 Förbättra antalet platser och tryggheten i parkeringshus när fler markparkeringar tas i 

anspråk. 

 Ha ett folkliv i centrum och stödja bland annat Kringelfestivalen och andra upplevelser. 

 Ha ett attraktivt krog- och restaurangliv där mat och upplevelser står i centrum och där både 

unga, gamla och familjer känner sig välkomnade. 

  



Ett attraktivt boende 
Södertälje behöver få mer fart på bostadsbyggandet. Idag går det för sakta innan byggprojekt slutförs 

och projekten borde vara fler.  

Regionen runt Mälaren och nära Stockholm växer. Många skulle gärna bosätta sig i Södertälje. Vi 

gillar tanken om att vi skulle bli fler i Södertälje och vill få fart på bostadsbyggandet. Ett nödvändigt 

inslag är att bygga relationer mellan byggföretag, arkitekter, näringsliv och befintliga fastighetsägare 

där allt är en del av en helhet. Vi söker södertäljebornas stöd för att stärka och utveckla det arbetet. 

Breda lösningar för morgondagens Södertälje. 

Vi vill bygga bort barriärer och förtäta staden. Vi vill också se fler möjligheter att bo i attraktiva 

vattennära lägen eller i våra kommundelar. Vi ser gärna en varierad bebyggelse, med olika 

upplåtelseformer, olika byggmaterial och olika arkitektur. Två viktiga områden att fortsätta utveckla 

är Östertälje och Södertälje Södra, där kopplingen till pendeltågsstationer är av central betydelse. 

Vi ser också behov att fortsätta arbetet med att investera i modernisering av kommunens 

miljonprogramsområden. Samtidigt som underhållsinvesteringar görs kan vi stärka hela dessa 

områden. 

Marknadsföringen av Södertälje som bostadsort behöver stärkas. 

Socialdemokraterna i Södertälje vill: 

 Förtäta stadskärnan, bygga områden som kopplar stadskärnan med centrum och förtäta i 

samhällsbildningarna utanför staden. 

 Bygga fler bostäder i olika upplåtelseformer. 

 Starta särskilda projekt där större områden i naturnära lägen kan byggas. 

 Hitta lösningar för att skapa fler bostäder som anpassats för seniorer. 

 Att när vi planerar och bygger ska hållbarhet genomsyra varje detalj. 

  



Kultur- och idrott som samhällsbyggare 
Kultur- och idrott är inte grädden på moset, utan jästen i degen – det som får Södertälje att växa. Nu 

vill vi tillsammans med föreningslivet, näringslivet och medborgarna ta nästa steg. Vi vill låta kulturen 

och idrotten spela en ännu viktigare roll som utvecklingskraft för Södertälje, och bidra till att 

kommunen blir en ännu bättre plats att växa upp och leva i.  

Södertälje ska vara den kommun i Stockholmsregionen som ger barn och ungdomar bäst möjligheter 

att syssla med kultur och idrott under sin uppväxt. 

Kommunen behöver ha en beredskap för att kunna stötta nya initiativ, idéer och lokala mötesplatser. 

När ett nytt och lokalt engagemang dyker upp ska det inte kvävas av krav på långsiktighet och 

byråkrati. Kommunens arbete behöver i detta hänseende förenklas och byråkratin minskas. 

Folkbildningen och studieförbunden har traditionellt tagit ett stort ansvar för kulturverksamheten i 

Södertälje, med många arrangemang och verksamheter. Vi ser folkbildningen som en betydande del 

av Södertäljes framtida kulturliv. 

Biblioteket har en betydande roll i och för det demokratiska samhället. Biblioteket är en viktig 

institution för lärande, samtal och möten mellan människor. Barn med ett annat modersmål än 

svenska bör i så stor utsträckning som möjligt få tillgång till litteratur både på svenska och på det 

egna modersmålet. 

Södertäljes kulturarv ska vårdas och bevaras med varsamhet. 

Ridsporten är bland barn och ungdomar den största sporten efter fotbollen, men till skillnad mot 

andra sporter är det även en mycket stor andel utövare högt upp i åldrarna. I ridsporten deltar alla på 

lika villkor, ung som gammal, man eller kvinna. En viktig förutsättning för ridsporten är bra och 

tillgängliga anläggningar och i Södertälje behövs både en utbyggnad och upprustning. 

Socialdemokraterna i Södertälje vill: 

 Fortsätta arbetet med att barn och unga ska kunna syssla med kultur och idrott till låg 
kostnad.  

 Att kommunens uppskattade dialogmodell och samverkan med föreningarna ska fortsätta 

och utvecklas vidare. Kommunen ska vara möjliggörare och fortsätta stärka föreningslivet. 

 Att flickors och pojkars fritidsaktiviteter ska värderas lika och att det ska finnas en 

jämställdhetstanke bakom stödet till unga.  

 Under nästa mandatperiod påbörja arbetet för fler isytor, med syfte att nå både allmänhet 
och idrottslag. 

 Att fritidsgårdarna ska utvecklas till moderna mötesplatser som attraherar fler unga. 

 Bygga en multihall för i första hand gymnastik och friidrott. 

 Fortsätta utveckla fler spontanidrottsplatser och göra dem mer tillgängliga. 

 Utveckla stadsbiblioteket, biblioteken i kommundelarna och skolbiblioteken med en särskild 
prioritering att stödja barns och ungdomars bokläsning. 

 Utveckla teaterverksamheten i Södertälje mot en regionteater. 

 Se över ridsportens förutsättningar inom kommunen och utveckla stödet till denna 
verksamhet. 



Folkhälsa – idrott och motion genom livet 
Innevånarna i Södertälje kommun behöver må bättre. Vi ligger dåligt till i många undersökningar om 

folkhälsa. 

Att ta hand om sig själv och försöka må så bra som möjligt är något som många nappat på. Men fler 

behöver tillexempel börja röra på sig mer. Det är tydligt att många vill motionera på egen hand och 

gärna utomhus. Löpning är på väg att bli en folksport och ingen ser längre snett på den som vandrar 

runt med stavar. Kommunen kan göra insatser för att det ska vara enkelt för fler att motionera. 

Socialdemokraterna i Södertälje vill: 

 Att stråk för tillexempel löpning och stavgång behöver ses över så att de fungerar som en 

helhet och har finesser som hjälper till i träningen – till exempel små 

hundrametersmarkeringar där det är ett bra läge för intervallträning. 

 Att det ska vara lätt att hitta en runda för promenad eller annat som går runt sitt 

bostadsområde. Vid några av de större bostadsområdena behöver riktiga Hälsans stig 

anläggas och markeras upp. 

 Ha fler utegym eller enklare anläggningar för dem som vill träna lite hårdare på mer centrala 

platser, inte bara vid motionsspåren. 

 Att spårsystemen vid Järna, Hölö och Mölnbo IP får översyner av kartor, skyltar och 

markeringar så att fler kan våga sig ut i spåren. 

 Att Tveta ska utvecklas som motionscenter – både sommar- och vintertid. 

  



Samlad ungdomspolitik i Södertälje  
Alla unga i Södertälje ska ha goda uppväxtlivsvillkor och ha reell tillgång till makt och välfärd. 

Södertälje ska ha en sektorsövergripande ungdomspolitik, där vi tar ett helhetsgrepp om ungas liv, 

där alla sektorer och aktörer som påverkar ungas uppväxt samverkar. Vi ska ha en kunskapsbaserad 

ungdomspolitik, där vi regelbundet skaffar kunskap som ska ligga till grund för våra politiska beslut. 

Det är stora skillnader i hur unga människor har det idag. Ungdomars familjebakgrund, ekonomi och 

uppväxtvillkor kan begränsa ungas möjligheter i livet och kan hindra unga från att förverkliga sina 

livsdrömmar. Vi vill att unga ska vara delaktiga och själva kunna påverka sina liv och sin kommun. 

Unga ska ha möjlighet till reellt inflytande i sin skola, och i alla kommunala frågor till exempel genom 

att delta i ungdomsråd och ungdomsparlament. 

 

Ungdomspolitiken är splittrad på många olika instanser. Medan ungdomsarbetslöshet och missbruk 

faller på den ena nämnden, blir utbildning och vidareutbildning en annans nämnds ansvarsområde. 

Under de kommande åren vill vi utveckla en samlad ungdomspolitik. Vi vill ta ett samlat grepp kring 

ungas fritid, skola, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.  

Socialdemokraterna i Södertälje vill: 

 Utveckla en sektorsövergripande ungdomspolitik med samverkan mellan nämnder/kontor 

och övriga myndigheter/aktörer. 

 Utveckla en kunskapsbaserad ungdomspolitik, där kunskap om ungas situation styr politiska 

beslut och satsningar.  

 Regelbundet skaffa oss kunskap om unga bl a via enkäter, ungdomsråd och 

ungdomsparlament - storforum för möte mellan unga och politiker. 

  



Demokrati och styrning 
Södertälje ska styras på ett sätt som är transparent, deltagande, demokratiskt och som tar 

medborgarnas åsikter på allvar. Detta betyder inte att var och en alltid kan få sin vilja igenom, men 

var och en ska känna att dennes åsikt är efterfrågad. 

I detta ingår att det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunens politiker och tjänstemän. 

Tillgängligheten och bemötandet ska förbättras. Fler ärenden ska kunna klaras av i snabba kontakter 

utan vidarehänvisningar in i den kommunala organisationen. I detta ingår också att öppenheten och 

tillgången till offentliga handlingar ska förbättras. 

Socialdemokraterna i Södertälje ser positivt på att använda instrument som rådslag kring specifika 

frågor men ser också ett allmänt behov av ökad dialog och kommunikation med berörda medborgare 

innan beslut fattas. Socialdemokratiska representanter i nämnder och styrelser förutsätts under 

kommande mandatperiod att ta ett särskilt ansvar kring dialog innan beslut. Som socialdemokratisk 

politiker förutsätts man vara medborgarnas röst in i den kommunala styrningen snarare än det 

kommunala styrets röst ut till medborgarna. 

Den politiska styrning av inköp och upphandlingar ska ske på transparent sätt som låter 

upphandlingarna vara tydliga och rättvisa. Vår politiska målsättning är att upphandling av tjänster 

och byggentreprenader ska ske från företag som tecknar och följer svenska kollektivavtal. 

Entreprenörer ska ansvara för att det också sker i underentreprenörsled. Vi tillämpar sociala 

klausuler och avser också att vid upphandlingar ställa krav på lärlingsklausuler för att bereda väg in 

till arbetsmarknaden.  

Arbetsmiljön för kommunens medarbetare är av största vikt. I det interna ledarskapet kommer 

Socialdemokraterna i Södertälje att driva på för ett starkare medarbetarinflytande över den egna 

arbetsplatsen. Som anställd i Södertälje kommun ska du ha inflytande över din arbetstid och över 

uppgifterna på din arbetsdag. Vi kommer att jobba för att heltid ska vara en rättighet och deltid en 

möjlighet för kommunens personal. Olika modeller för att åstadkomma detta har prövats inom 

kommunens verksamheter. Vi låser oss inte vid en specifik modell utan ser i första hand till principen 

om att välfärdens medarbetare ska ha ett bra arbetsliv med möjlighet att jobba heltid.  

Fortbildningsmöjligheter för personalen ska prioriteras. 

Styrningen över den kommunala organisationen ska bli tydligare och mer överskådlig. Till exempel 

bör kommunens ägarstyrning beredas från kommunstyrelsens kontor. Vi vill vidare se en ökad 

samverkan mellan den kommunala organisationen och Telges organisation.  

  



Socialdemokraterna i Södertälje vill: 

 Att kommunens tillgänglighet och bemötande ska förbättras. 

 Att sammanträdeshandlingar från alla politiska församlingar ska läggas ut på kommunens 

hemsida i god tid. Detta ska även gälla kommunstyrelsens utskott samt de kommunala 

bolagen. 

 Att du som anställd i Södertälje kommun ska rätt att jobba heltid och möjlighet att jobba 

deltid. 

 Att ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år. 

 Utveckla kommunens webbplats. Fler snabba tjänster ska kunna skötas av den enskilde 

medborgaren via Internet. 

 Utveckla samordning och samverkan med andra kommuner. 

 


