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TILLSAMMANS  

S Ö D E R T Ä L J E 



Vi söker väljarnas mandat för att tillsammans med an-
dra bygga en sammanhållen modern kunskaps- och 
exportstad. Vid stadens sida ska det finnas en levande 
landsbygd, kommundelar och tätorter som får möjlig-
het att utvecklas.
Varje del ska stärka de andra delarnas möjligheter och 
tillsammans ska vi skapa ett sammanhållet och tryggt 
Södertälje.

I detta valmanifest visar vi våra viktigaste förslag för 
Södertälje.
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ETT STARKARE SAMHÄLLE.
ETT TRYGGARE SÖDERTÄLJE.



EN BRA SKOLA ÄR GRUNDEN 
FÖR ETT GOTT SAMHÄLLE
I Södertälje har skolresultaten förbättrats varje år sedan 
2011. Det räcker inte. Vi ska sträva efter att nå nästa 
nivå. Södertäljes skolor ska präglas av kunskap, trygg-
het och språkutveckling.

•  Fortsätta prioritera skolans personal i kommunens   
 löneöversyn
•  Ta ett större kommunalt ansvar för att behålla, rekrytera  
 och utveckla skickliga lärare, fritidspedagoger, 
 förskollärare och skolledare.
•  Att Södertäljes skolor ska bli bäst i Sverige på att arbeta  
 med barns språkutveckling.
•  Stärka och utveckla Södertälje kommuns fritidsverksamhet

VI VILL:



TRYGG OMSORG OCH 
VÄRDIGT ÅLDRANDE
Vi är inte nöjda med äldreomsorgen och behöver höja 
ambitionerna. I Södertälje ska man kunna åldras i trygg-
het och med värdighet. Vi vill bygga en stark kommunal 
äldreomsorg, och vi motsätter oss fler nya 
privatiseringsexperiment.  

• Bygga ut antalet platser i vård- och omsorgsboenden
• Bygga minst ett nytt så kallat mellanboende
• Möjliggöra för äldre att få sin äldreomsorg/hemtjänst på  
 sitt eget språk, oavsett om det är svenska, arabiska, 
 assyrisk/syrianska eller finska
• Förbättra personalens villkor och möjligheter till 
 kompetensutveckling och friskvård
• Utveckla maten och måltidsupplevelsen inom 
 äldreomsorgen

VI VILL:



UTVECKLA OCH STÄRK 
SPRÅKKUNSKAPERNA
Inga barn som växer upp i Södertälje ska få sämre möjlig-
heter för att man talar för dålig svenska och äldre som är 
beroende av vår omsorg ska känna sig hörda och förstådda.  
Det är också inte personalen ute i våra verksamheter som 
ska ta det huvudsakliga ansvaret för att nya medarbetare 
talar tillräckligt bra svenska. Vi vill att Södertälje kliver fram 
som den kommun i Sverige som arbetar mest aktivt och 
strukturerat med svenska språket och med språkutveckling.

• Starta ett kommunalt centrum för språkutveckling 
• Inrätta en bokbuss och stärka finansieringen till 
 biblioteken i kommunen
• Starta förskolebibliotek i alla förskoleområden
• Möjliggöra för fler äldre att få omsorg på sitt eget språk  
 och arbeta med barns språkutveckling i skolan
• Stärk SFI och vuxenutbildning, ställ krav på ett ökat natio 
 nellt ansvarstagande och en ökad nationell finansiering

VI VILL:



MER SJUKVÅRD TILL SÖDERTÄLJE

• Stoppa privatiseringsplanerna av Södertälje sjukhus

• Att sjukvård ska finnas i hela länet och vara rättvist fördelad efter  

 behov

• Utreda en modell med en samlad vårdorganisation i landstingets 

 regi med befolkningsansvar

VI VILL:

EN NY ÖVER- OCH UNDERFART 
FÖRBI KANALEN
Vi kommer fortsätta att driva att Södertälje ska få en ny passage 
över och/eller under kanalen. Staten måste ta huvudansvaret för 
finansieringen, men vi menar att kommunen behöver vara bered-
da att göra en medfinansiering. Vi kommer prioritera det högt.

• Utveckla infrastrukturen till och från Södertälje för att säkra transpor- 

 terna för våra företag och kommuninvånare

• Använda kommunens starka ekonomi till medfinansiering av en lång- 

 siktigt hållbar trafiklösning som omfattar Södertälje kanal och stads- 

 kärnan

VI VILL:

Den moderata landstingsledningen har infört ett vårdvalssystem 
som systematiskt innebär att rikare områden i länet har fått mer 
vård på bekostnad av andra. I Södertälje har hjärt & kärlcentrum 
tvingats lägga ner stora delar av sin verksamhet och både BVC 
och MVC i Hovsjö har lagts ner.



FÖRÄNDRA EBO-LAGEN
Södertälje har på grund av en svensk lag under de senaste åren 
tagit ett oproportionerligt stort ansvar för svenskt flyktingmot-
tagande. Vi menar att flyktingmottagandet behöver vara ett ge-
mensamt nationellt ansvar. Vi vill att EBO avskaffas och att mot-
tagandet sprids jämnt till Sveriges kommuner. Vi anser också att 
det behöver bli mer ordning och reda kring nyanländas boende. 

• Avskaffa EBO

• Bekämpa svarta hyreskontrakt

• Arbeta aktivt för att minska segregationen

VI VILL:

TILLVÄXT, ATTRAKTIVITET OCH 
ANSVAR FÖR EKONOMIN
Vi vill se ett Södertälje som växer med nya företag, nya bostäder 
och investeringar som bygger upp kommunen. Vi vill att fler ska 
kunna hitta ett bra boende med bl.a. fler hyresrätter.

• Bygga 20 000 nya bostäder under de kommande 20 åren

• Utveckla kommunens service till småföretag 

• Ge exportindustrin förutsättningar att utvecklas i Södertälje

• Ge näringslivet möjlighet att växa på företagsmark i attraktiva lägen. 

• Etablera Södertälje som växande och attraktiv högskoleort 

• Ha fortsatt ordning och reda i kommunens ekonomi

VI VILL:



Vi vill bygga ett starkare samhälle med fler bostäder, 
en bättre välfärd, snabbare integration och en kom-
promisslös kamp mot brottslighet och parallellsam-
hällen. Så bygger vi ett tryggare Södertälje! 

En röst på Socialdemokraterna är en röst på:

• SKOLAN  
Vi vill fortsätta den positiva utvecklingen i Södertäljes skolor 
genom att satsa på skolpersonalen och arbeta för att Södertälje 
ska bli bäst i Sverige på att jobba med barns språkutveckling. 

• ÄLDREOMSORGEN 
Vi kommer omfamna äldreomsorgen med fler boendeplatser, 
ett nytt mellanboende, hemtjänst och vård på ditt språk och en 
tydlig satsning på maten.

• INFRASTRUKTUR 
Södertälje behöver en ny över- och/eller underfart förbi Söder-
tälje kanal. Vi är redo att göra vad som krävs för att det ska bli 
av!

SÖDERTÄLJE ÄR STARKARE 
TILLSAMMANS


