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Det som är bäst för Södertälje och för oss som 
bor här 

Vi söker väljarnas mandat för att ta itu med de problem som finns, som vi tar på 

allvar och talar öppet om. Vi gör det för att ta tillvara på den styrka och den 

potential som finns i Södertälje. 

Vi har under det senaste decenniet tagit itu med låga skolresultat hos våra elever, 

kriminella strukturer och högt försörjningsstödsberoende. Nu har vinden vänt. 

Kommunen växer och fler väljer att investera i Södertälje. Men vi är långt ifrån klara. 

Nu tar vi nästa steg 

Södertälje har passerat 100 000 invånare och vi är mitt inne i att ta nästa steg i 

kommunens utveckling, med en exportindustri som gör världsledande innovationer, 

med ett centrum som ska förnyas och med investeringar som ska genomföras. Med 

en äldreomsorg som ska stärkas och en skola som ska ge alla barn möjligheter. 

Det viktigaste steget för att genomföra förändring är att se ärligt på hur verkligheten 

ser ut. Vi vet att segregationen i Södertälje sliter itu samhället. Vi vet att organiserad 

brottslighet finns här som skapar rädsla och bryter tillit. Vi vet att klassklyftorna 

innebär att barn i Södertälje växer upp i fattigdom. Vi vet att vi och våra barn också 

påverkas av klimatförändringarna. Vi vet att vi tillsammans kan åstadkomma 

förändring. Vi vet att ett jämlikt samhälle behöver vara ett tryggt samhälle. 

Våra medborgare bär upp Sverige 

I valrörelsen möter vi partier som vill sätta skattesänkningar före välfärd. Som vill 

genomföra omfattande privatiseringar istället för att bygga Södertälje starkare. Och 

som struntar i klimatförändringarna. Men vårt fokus ligger inte på andra partier eller 

på egenintressen. 

Vi går till val för att göra det som är bäst för Södertälje och alla som bor här. Vi 

bygger Södertälje starkare och ligger i framkant för ett hållbart samhällsbygge. Vårt 

fokus är att den som bor här ska vara trygg och medborgare i en kommun som tar 

itu med svåra frågor och bär upp vårt land. 

De personer som växer upp, bor och åldras i Södertälje betyder och har betytt 

mycket för vårt land. Det är våra medborgare som bär upp svensk exportindustri och 

välfärdssamhället. Det är dessa medborgare som vi söker mandat att representera. 
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ETT TRYGGARE SÖDERTÄLJE 

Socialdemokraterna söker Södertäljebornas mandat för att fortsätta kommunens 

utvecklingsresa. Vi gör det med ordning, reda, struktur och framtidstro utifrån 

följande insikter: 

1. Barnen är vår framtid. Vi investerar i alla barns möjligheter. 

2. Vi hushållar med våra resurser och arbetar hårt för att ha mer att fördela. 

3. Vi tar hand om varandra, ingen lämnas efter. Vård och omsorg finns för alla, 

håller hög kvalitet och fördelas efter behov. 

4. Vi ska ha en attraktiv stadskärna och bostäder, bra kommunikationer och en 

stark, hållbar utveckling i hela kommunen. 
5. I ett Södertälje som håller ihop växer gemenskapen. 

6. Vi ser det som drar isär samhället och tar itu med problem på ett öppet och 

transparent sätt. 

Utifrån dessa insikter har vi formulerat konkreta förslag på åtgärder som vi vill 

förverkliga under den kommande mandatperioden. 
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1. Barnen är vår framtid. Vi investerar i alla 
barns möjligheter 

Socialdemokraterna i Södertälje vill: 

• Fokusera på att elever når behörighet till gymnasiet efter genomgången 

grundskola. 

• Färdigställa ett högstadium i Enhörna. 

• Bygga ut antalet förskoleplatser. 

• Stärka syskonförturen vid val av skola och förskola. 

• Stävja fusket vid skolval. 

• Stärka personaltätheten vid fritids. 

• Arbeta för att alla skolor ska ha bra måltidsmiljö. 

• Att alla skolor ska ha bra och bemannade skolbibliotek. 

• Stärka stödet till föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet. 

• Stärka kulturskolan. 

• Etablera fler familjecentraler. 

• Investera i säkra trafikmiljöer vid skolor och förskolor. 

• Utveckla fler lekmiljöer för barn. 

Skolan är vår viktigaste prioritering 
I all verksamhet nationellt, regionalt och kommunalt är det barn och unga som ska 

prioriteras, men trots det ökar skillnaderna i barns och ungas livsvillkor. FN:s 

barnkonvention har blivit lag just för att garantera barns ekonomiska, sociala och 

kulturella villkor. Barn och unga måste kunna lita på att vuxna för deras talan. Vår 

framtidstro bygger på barn och unga. 

Skolan är första prioritet när en socialdemokratisk kommunledning prioriterar mellan 

olika verksamheter. Vi höjer ambitionerna med våra skolor och barn. Skolorna ska ha 

höga krav på alla barn gällande kunskap, ordning och språkutveckling. Samtidigt ska 

det finnas möjlighet till stöd för alla som behöver. 

Jämlika skolor 

Barn är individer med olika förutsättningar och behov. Våra skolor ska ge alla barn 

chans att utvecklas på det sätt som passar dem bäst. Föräldrars utbildningsnivå är en 

viktig bakgrundsfaktor när det gäller barns skolresultat. I Södertälje finns många barn 

vars föräldrar har låg utbildningsbakgrund. Skolorna och förskolorna behöver 

kompensera för detta. Våra barn ska inte ha sämre möjligheter än andra och därför 
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måste vi ha bättre skolor och förskolor än vad andra kommuner har. Det mest 

centrala är undervisningskvaliteten. Vi vill styra skolan på ett sätt som prioriterar och 

fokuserar på huvuduppdraget, att det ska vara bra undervisning och bra lektioner för 

alla barn i alla skolor och skolformer. 

Arbetet börjar redan i förskolan och förskoleklass, där vi ska vara ledande i 

språkutveckling. Målet är att alla elever ska klara grundskolan med minst godkända 

betyg. Så många elever som möjligt ska bli behöriga till gymnasiet. 

Det är för stor skillnad mellan pojkars och flickors skolresultat, och detta bör fästas 

särskild uppmärksamhet. 

Vi satsar på lärare, förskole- och fritidspedagoger 

För att ge våra skolor och förskolor de bästa förutsättningarna ser vi till att 

personalen har möjlighet att vidareutbilda sig och får kompetens att ta nya roller. Vi 

har sänkt personalomsättningen och bidragit till större stabilitet i skolorna. Under 

kommande mandatperiod vill vi förstärka arbetet med att lärare ska känna sig 

respekterade i sin yrkesroll och att det ska finnas möjlighet att utvecklas ännu mer. 

Fritids har för ojämn kvalitet och ofta en låg personaltäthet idag. För att de ska 

kunna fokusera mer på elevers lärande har en del insatser gjorts, bland annat med 

vidareutbildning, som vi vill fortsätta med. 

Skolhälsovården i Södertälje ska stärkas för att säkerställa att man tidigt upptäcker 

elever i behov av olika former av stöd och att det finns bra strukturer för att arbeta 

med dessa stöd. 

Stärkta insatser för hälsa och utveckling 

Vi vill särskilt prioritera barn i yngre åldrar, då grunden läggs för ett livslångt lärande. 

Under innevarande mandatperiod har vi förstärkt resursfördelningen till 

förskoleklasserna. Det arbetet ska fortsätta. 

Med intresse följer vi även utveckling och resultat i de kommuner som erbjuder alla 

skolbarn möjlighet till frukost under eller innan skoltid. 

Utomhusaktiviteter och studiero 

För att stärka barnens hälsa och inlärning är det också viktigt med rörelse i skolan. 

Därför vill vi fortsätta investera i skolgårdar som uppmuntrar till utomhusaktiviteter 

och rörelse. 

Alla ska känna sig trygga i skolan. Lärare och skolledningar ska ha en tydlig 

uppbackning för att införa åtgärder som bidrar till ordning och studiero. Det kan 

handla om personaltäthet, utformning av rastutrymmen och skolgårdar, 

trygghetskameror, ordningsregler och samarbeten med socialtjänst och polis. 
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Barn och ungas fritid, kultur och idrottande 
I Södertälje ska vi underlätta för alla barn och unga att få en bra och jämlik uppväxt. 

Vi stärker deras uppväxt från tidig ålder genom möjligheter till idrotts-, kultur- och 

fritidsaktiviteter. Vi vill vara den kommun i regionen som ger barn och ungdomar 

bäst möjligheter att syssla med kultur och idrott, allra helst aktiviteter som 

organiseras av föreningslivet. Det ska vara tydlig information om utbudet och enkelt 

att ta del av dessa. 

En attraktiv kommun för barnfamiljer 

Våra investeringar i barn och ungas fritid gör vår kommun mer attraktiv att bo i och 

får unga från olika delar av kommunen att träffas. En rik fritid stärker 

kamratskap, delaktighet och disciplin på ett sätt som de har användning för såväl i 

skolan som i vuxenlivet. Det är särskilt viktigt att vi hjälper till att nå familjer utan 

föreningsvana och framför allt fler tjejer. 

Vi vill fortsätt rusta upp och bygga nya anläggningar för idrott och kulturaktiviteter, 

utveckla stödet till föreningslivet och stärka kulturskolan. Kulturskolan breddar 

tillgängligheten och gör det möjligt för fler att spela instrument, lära sig sjunga, spela 

teater och mycket mer. Avgiften till kulturskolan ska inte hindra barn från att delta. 

Bibliotek och skolbibliotek spelar stor roll för läsandet hos unga och bidrar till 

språkutveckling. Det ska ges möjligheter till utvecklade verksamheter tillsammans 

med föreningslivet till låg eller ingen kostnad. Det skapar trygghet och gemenskap i 

våra bostadsområden och fungerar som inträde till föreningslivet. 

Socialdemokraterna värnar även en stabil och långsiktig utveckling för Tom Tits 

Experiment, ett av Sveriges främsta science center. 

Fritidsgårdar med nära samarbeten 

Det är viktigt att vi fortsätter bygga ut kommunens fritidsgårdar på ett professionellt 

sätt och i nära samarbete med andra samhällsaktörer, som skola, polis, socialtjänst 

och föreningsliv. Det är viktigt att professionella vuxna människor med hög 

kompetens får en grundläggande och gemensam överblick över förutsättningar och 

beteende hos våra unga utanför skoltid. 

Trygg uppväxt i Södertälje 
För att alla familjer ska få ett bra stöd under barnens uppväxt är det viktigt med 

uppsökande verksamhet. Barnhälsovården, BVC, lägger grunden för detta. Genom 

att etablera fler familjecentraler i samverkan med regionen, kompletterar vi deras 

arbete. 

Samverkan för att hjälpa alla barn 

Många barn i Södertälje växer upp i fattigdom och i socialt utsatta familjer. Det bästa 
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skyddsnätet vi kan ge barnen är en väl fungerande skolgång. Hela kommunen måste 

på olika sätt säkerställa att unga inte dras in i destruktiva strukturer och livsval. 

Många unga, främst pojkar, som hamnat i kriminalitet är sedan tidigare kända av 

socialtjänsten. Det är viktigt med hög kvalitet på de insatser som ges och en stark 

socialtjänst med kompetenta medarbetare. Dessa ska få stöd från hela 

kommunorganisationen som ska vara uppmärksamma och anmäla när det finns oro 

kring barn. 

Utbudet av öppenvårdsinsatser bör öka 

Barnens bästa ska alltid sättas i främsta rummet. Genom samverkan mellan 

socialtjänst, skola och familj ska alla barn och ungdomar som behöver, få tillgång till 

rätt stöd. Socialdemokraterna i Södertälje ska driva på för att BUP ska vara 

tillgängligt och välfungerande. 

Ett samhällsbygge anpassat för barn 
Vi vill fortsätta bygga upp våra offentliga rum på ett sätt som är anpassat efter barns 

och ungas behov. Vår kommun ska vara tillgänglig. Södertälje kommun ska bidra till 

att ge barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättning goda möjligheter att leva 

ett liv som andra. 

Säker trafikmiljö och rustade lekmiljöer 

Det ska vara låga hastigheter och en lugn trafikmiljö i våra bostadsområden. Vi ska 

fördjupa arbetet och investera ytterligare i säkra trafikmiljöer kring våra skolor. Vi vill 

även se över ytterligare hastighetsbegränsningar och andra trafiksäkerhetsåtgärder 

kring gator och vägar där barn rör sig, till exempel vid genomfartstrafik genom några 

av våra tätorter. 

Vi ser ett behov av att se över och rusta upp kommunens lekmiljöer. De ska vara 

trygga och tillgängliga för barnen, utifrån materialval och miljö. I centrala Södertälje 

vill vi utveckla barns möjligheter att leka. Det kan till exempel innebära att vi 

utvecklar en befintlig lekplats eller anlägger en ny. 

  



 
 

 

  

10 

2. Vi hushållar med våra resurser och arbetar 
hårt för att ha mer att fördela 

Socialdemokraterna i Södertälje vill: 

• Att kommunens ekonomi alltid ska vara i balans. 

• Behålla kommunens fastigheter i kommunens ägande. 

• Utveckla servicen till småföretag. 

• Fortsätta utveckla möjligheten till företag och näringsliv bland annat i 

Almnäs, Snäckviken, Moraberg och Södertuna. 

• Säkra fler utbildningsplatser för yrkesutbildningar. 

• Bygga ut högskolan. 

• Förstärka gymnasieskolan. 

Kommunens ekonomi 
I vår kommun sköts ekonomin ansvarsfullt och professionellt och i enlighet med 

lagar och förordningar. En socialdemokratisk kommunledning kommer fullt ut i alla 

lägen ta långsiktigt ansvar för kommunens ekonomi. Vi kommer, oavsett valresultat, 

fatta de ekonomiska beslut som är nödvändiga för kommunens och medborgarnas 

bästa. Alla skrivningar i detta handlingsprogram ges därför med reservation av att 

ekonomin tillåter detta. 

Södertäljes ekonomi ska alltid vara i balans. Investeringarnas självfinansieringsgrad 

ska vara hög och nettoskulden per invånare ska inte öka över tid. Den kommunala 

verksamheten ska fortsätta bedrivas effektivt. 

Kommunala fastigheter och lokaler 

Vi vill i huvudsak behålla bostäder och kommunala fastigheter som skolor, 

omsorgsboenden, gruppboenden och idrottshallar i kommunal ägo. Att sälja 

kommunala fastigheter till privata bolag har ofta långsiktiga nackdelar. Ett 

kommunalt ägande innebär oftast lägre kostnader på sikt. 

Näringslivets och företagens förutsättningar  
Södertälje är en viktig regional arbetarkommun med över 55 000 arbetsplatser. Här 

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

Tillgången till jobb och ett rikt näringsliv är viktigt för att skapa tillväxt. Södertälje 

ska fortsätta vara en tillväxtkommun med många jobb. 
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En tillväxtkommun med enorma möjligheter 

I Södertälje får så väl exportindustrin som små och medelstora företag möjligheter att 

växa. Socialdemokraterna ska fortsätta bedriva en aktiv politik för nyföretagande och 

ge befintliga företag förutsättningar att expandera. För att lyckas handlar det om att 

utveckla kvaliteten på den kommunala servicen till små företag samt erbjuda bra och 

attraktiva forum för dialog mellan kommunledning och småföretagare. 

Kommunen ska vara en kompetent och samarbetsinriktad part för alla typer av 

företag. 

Områden där näringslivet ska växa 
I Södertälje är det självklart att vi erbjuder företagsmark för att understödja tillväxten 

i den svenska ekonomin. Vi vill fortsätta arbetet med att utveckla ny företagsmark 

och näringsliv på ett sätt som stödjer kommundelens karaktär, arbetsmarknad och 

utvecklingsmöjligheter. 

Viktiga strategiska områden för företagande 

Området kring Almnäs är nästa länk att tydligt visa att Södertälje är en plats där 

företag och verksamheter drivs som också kommer landet och Stockholmsregionen 

till nytta. Det är bland annat en naturlig plats för aktörer inom gods- och 

logistikområdet. 

Området runt Snäckviken, norra stadskärnan, kommer vara viktigt för Södertälje som 

företagsplats, där nya företag med främst naturvetenskaplig och teknisk inriktning 

växer. Tillsammans med den utveckling som sker för att stärka stadskärnan ska detta 

ge förutsättningar för ett växande näringsliv centralt. 

Även orådet runt Moraberg och E4/E20 kommer fortsätta utvecklas som plats för 

företag och verksamheter. Liksom Södertuna, i kommundelen Järna. 

Vi ser stora miljövinster i utvecklingen av effektivare godstransporter. Därför vill vi 

fortsätta utveckla Södertälje Hamn. Även Almnäs kan utvecklas till att bli regionens 

naturliga logistikcentrum, som ger med mindre klimatutsläpp och nya jobb. 

Vi följer även med intresse de försök som Söderenergi gör för att lagra koldioxid. 

Utbildningslinje 
Ett starkt näringsliv behöver kompetenta och kunniga medarbetare. Trots att det 

finns många jobb i Södertäljes näringsliv är arbetslösheten bland invånarna hög. 

Utbildningsnivån hos befolkningen i Södertälje behöver öka, framför allt med de 

kompetenser som eftersöks inom bristyrken. 

Ett brett utbud av utbildning 

Högskolan ska successivt byggas ut med utbildningar som i första hand matchar de 



 
 

 

  

12 

behov som finns i näringslivet på regionens arbetsmarknad. Yrkeshögskolan är ett 

viktigt komplement som vuxit och ska växa med fler utbildningsplatser. 

Kommuninvånare med behov av utbildning ska ha tillgång till ett brett utbud av 

vuxenutbildning i kommunal regi, i samverkan med gymnasieskolan och övriga 

kommuner med pendlingsavstånd. Vuxenutbildningen ska hålla hög kvalitet och 

utgöra en central del av det livslånga lärandet. Alla har rätt till chanser att skaffa sig 

nödvändig kunskap. 

SFI-undervisningen, grundläggande vuxenutbildning, lärvux och yrkesutbildningar är 

viktiga för Södertälje. De ska vara inriktade för att möta arbetsmarknadens krav och 

kunna bedrivas i flexibla former. 

Det är också viktigt att vi stärker folkhögskolornas möjligheter att verka i Södertälje 

och därmed höjer befolkningens utbildningsnivå. 

Även inom äldreomsorgen ska vi erbjuda personalen kompetensutveckling. Det kan 

till exempel handla om grundläggande arbetssätt och spetskompetens för att möta 

särskilda behov. Att erbjuda denna kompetensutveckling på betald arbetstid är en 

självklarhet för Socialdemokraterna då vi anser att det gör kommunen till en attraktiv 

arbetsgivare och säkerställer goda arbetsvillkor för personalen. 

Gymnasieskolan 
För att ge förutsättningar för vårt näringsliv att rekrytera medarbetare behöver 

gymnasieeleverna i Södertälje få en bra utbildning. Gymnasieskolorna ska vara en del 

av att möta behovet av kompetens inom Södertäljes näringsliv, bland annat inom 

exportindustrin. Gymnasieskolan ska också vara med och möta behovet av 

medarbetare till välfärdsyrken. 

Ett brett utbud av gymnasieutbildning 

Det finns idag ett brett utbud av gymnasieutbildning lokalt i Södertälje. Vi har ett 

flertal fristående aktörer med olika profiler. Tillsammans med de kommunala 

gymnasieskolorna ger de ett samlat lokalt utbud som är bredare än hos någon annan 

kommun i Stockholmsregionen, förutom Stockholm. 

När antalet elever i regionen ökar utvecklas även våra förutsättningar. Vi har tagit ett 

samlat grepp om våra kommunala gymnasieutbildningar och pekat ut tre områden 

där vår kommun och våra gymnasieskolor ska vara särskilt starka: 

• Yrkesutbildning i nära samverkan med näringslivet. 

• Utbildning kopplat till idrott och kultur. 

• Högskoleförberedande utbildning av hög kvalitet. 



 
 

 

  

13 

Nu sker steg för steg en stärkning av gymnasieskolan och Socialdemokraterna avser 

fortsätta med det arbetet så att så många ungdomar som möjligt vill och kan 

genomföra sin gymnasieutbildning i vår kommun. 

Det behöver finnas en sammanhållen utbildningskedja för elever som har behov av 

extra anpassningar eller särskilt stöd. Samarbetet mellan grundskola och 

gymnasieskola behöver stärkas och bli mer samordnat. 

Genom att flytta Foucaultgymnasiets verksamhet till nya lokaler vid 

Torekällgymnasiet skapas nya möjlighet för särgymnasieutbildning. Samtidigt ges 

Täljegymnasiet bättre förutsättningar att växa. 

Arbetslöshetsbekämpande åtgärder och 
försörjningsstöd 
Ibland behövs mer aktiva och riktade arbetslöshetsbekämpande åtgärder. Vår 

jobbpolitik ska i stor utsträckning bedrivas i samverkan med, och som komplement 

till, den statliga arbetsmarknadspolitiken. Vi menar att man bör utveckla fler 

långsiktigt hållbara lösningar och vara försiktig med tillfälliga kommunala 

arbetsmarknadsprojekt. 

Hållbara lösningar för sysselsättning och arbetstillfällen 

Under innevarande mandatperiod har Telge Tillväxts arbete utvecklats med att få ut 

nya målgrupper på arbetsmarknaden, framför allt utrikesfödda kvinnor. 

Vi ska ställa krav på den som är arbetslös att anstränga sig och göra sitt bästa för att 

få ett arbete. Den som är arbetslös ska också kunna ställa krav på att samhällets stöd 

ska vara så professionellt och välfungerande som möjligt. 

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

igång med språk- och arbetsinsatser. Deras kompetenser och utbildningar ska 

valideras och tas tillvara snabbt. 

Försörjningsstöd med krav 

Försörjningsstöd kan vara nödvändigt för att klara en komplicerad livssituation, men 

det ska inte vara en permanent försörjning. Försörjningsstödet ska vara inriktat mot 

arbetslinjen och alla som har arbetsförmåga ska så snabbt som möjligt bli aktivt 

arbetssökande. Vi vill också ställa krav på språklig utveckling och annan 

kompetensutveckling som behövs för att bli anställningsbar och för att kunna ta del 

av de möjligheter som erbjuds.  
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3. Vi tar hand om varandra, ingen lämnas 
efter. Vård och omsorg finns för alla, håller 
hög kvalitet och fördelas efter behov 

Socialdemokraterna i Södertälje vill: 

• Stoppa planerna på att återigen privatisera stora delar av hemtjänsten. 

• Bygga ett nytt vård- och omsorgsboende och utveckla ett mellanboende. 

• Öka den medicinska kompetensen och den medicinska utrustningen vid 

kommunens vård- och omsorgsboenden. 

• Arbeta för personalkontinuitet så att den som är i behov av hemtjänst vet 

vem som kommer hem till bostaden. 

• Stärka det svenska språket hos personalen inom äldreomsorgen. 

• Erbjuda fler måltidsalternativ och ge möjlighet till måltidssällskap för den 

som önskar och behöver. 

• Utveckla mötesplatser i kommundelarna. 

• Utveckla anhörigstödet. 

• Genomföra insatser för att bryta ensamhet hos äldre. 

• Stärka kompetensutvecklingen för medarbetare inom hemtjänst och 

omsorg för unga med funktionsnedsättningar. 

• Återetablera ett hjärt- och kärlcentrum i Södertälje. 

• Säkerställa en god sjukvård i alla delar av Stockholmsregionen, inte bara i 

Stockholms innerstad. 

Aktiv framtid för äldre och en trygg äldreomsorg 
Alla äldre i Södertälje ska ha möjlighet till ett aktivt liv. Den dag man behöver hjälp i 

sin vardag ska man känna tillit och förtroende för att insatserna är anpassade för 

äldres behov av trygghet, gemenskap, vård och service. 

Ordning och reda 

Äldreomsorgen ska präglas av ordning och reda och ha ett tydligt samhällsansvar. 

Basen är att hemtjänsten ska vara i kommunal regi, hålla hög kvalitet, vara 

välfungerande och ansvarstagande. Detsamma gäller för våra vård- och 

omsorgsboenden. Vi ser externa aktörer som ett komplement till den kommunala 

verksamheten. De ska vara välskötta och professionella och ha samma krav på 

kompetens, kvalitet och uppföljning som den kommunala omsorgen. Kontinuitet, 
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kvalitet och möjligheter till uppföljning är prioriterat. Därför ska privata aktörer 

avtalas via Lagen om offentlig upphandling, LOU. Vi motsätter oss en modell med 

Lagen om valfrihetssystem, LOV, som har en mer bristfällig möjlighet till kommunal 

insyn och kontroll. 

Anpassade boendeformer efter behov 

Äldre och deras anhöriga ska veta att man ska få den trygghet och det stöd man 

behöver för att kunna bo kvar i sin bostad så länge man kan och själv önskar. Men 

man kan ibland känna en oro för hur det ska bli om man inte längre kan bo kvar i sin 

bostad. Därför satsar vi på att bygga olika boendeformer för just äldre. Vi utvecklar 

ett nytt så kallat mellanboende som ska erbjuda trygghet, gemenskap, tillgänglighet 

och olika former av tjänster och service. 

För äldre med större vård- och omsorgsbehov bygger vi ytterligare ett äldreboende 

som ska stå klart under mandatperioden. Pandemin har gett oss ny blick för vad som 

är viktigt och nödvändigt att förbättra äldreomsorgen. Därför vill vi öka den 

medicinska kompetensen inom vård- och omsorgsboenden samt kompetensutveckla 

verksamheter som har större beredskap för åtgärder och insatser vid liknade 

händelser. 

Personalen är äldreomsorgens viktigast resurs 

Under alltför många år har personalen inom äldreomsorgen haft arbetsvillkor som 

inte anpassats till det moderna samhället. Skillnaderna mellan manligt och kvinnligt 

dominerade arbetsplatser är för stora och till kvinnors nackdel. Därför har vi inlett 

ett utvecklingsarbete som bland annat innebär att vi erbjuder alla anställda 

heltidstjänster. Vi fortsätter arbetet med att öka grundbemanningen inom vård- och 

omsorgsboenden och hemtjänsten. Detta är en förutsättning för goda arbetsvillkor 

med bra scheman och för att ge gott stöd och service till våra äldre medborgare. Vi 

har också infört fria arbetskläder och arbetsskor, en självklarhet utifrån hygien- och 

rättviseaspekter. 

Äldreomsorg av kvalitet, bygger på en förtroendefull relation mellan personal och 

den enskilde. Förtroendet byggs upp genom kontinuitet och genom att man både kan 

förstå och bli förstådd. I grunden vill vi att det ska vara så stor personalkontinuitet så 

att du vet vem som kommer hem till dig och känner den personen. 

Södertäljes dryga hundra tusen invånare har en blandning av ett flertal språk och 

både personal och äldre kan ha olika modersmål och språkkompetens. Vi vill att 

äldre ska känna sig trygga med att personalen förstår och talar samma språk. Det 

gemensamma språket inom vården är svenska och all personal inom vård- och 

omsorg ska ha förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska. Detta säkerställer vi 

genom att påverka både utbildningsinsatser, schemaläggning och rekrytering. 
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Sammanhang och mening 

Framtidens äldreomsorg handlar om att på bästa sätt ta vara på den enskildes behov 

att få leva hela livet så självständigt som möjligt. Vi ska ta till oss av forskningsrön 

kring äldres hälsa och behov och, i samklang med individen, nyttja den välfärdsteknik 

som utvecklas för öka tryggheten och självständigheten. Äldreomsorgen ska bidra till 

att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening och fokusera på faktorer 

som ger välbefinnande. 

En hållbar måltidsupplevelse av hög kvalitet 

En viktig del för att bibehålla och stärka äldres hälsa är att erbjuda en god och trevlig 

måltidsupplevelse. Kosten ska innehålla allt man behöver av näringsinnehåll, vara 

god och se inbjudande ut. Den ska tillagas av råvaror som är hållbara ur 

klimatperspektiv. I Södertälje har vi kommit långt med det, men det är fortsatt 

angeläget att fortsätta utveckla det arbetet. Den andra delen av måltiden är 

gemenskap, dukat bord och känslan av en trevlig stund på dagen. Vi vill att alla som 

vill ha måltidssällskap ska erbjudas det. 

Anhörigstöd och ensamhet 

Antalet äldre ökar och därmed behovet av stöd till anhöriga som har närstående med 

olika omsorgs- och servicebehov. Ett utvecklat stöd underlättar för individer att 

kunna åldras tillsammans. Information och kunskap ska spridas så att det kommer till 

anhörigas kännedom i ett tidigt skede. Det förebyggande arbetet för att ge stöd till 

anhöriga som vårdar närstående ska också utvecklas vidare. 

Ensamhet och isolering hos äldre är ett samhällsproblem. Därför vill vi se fler 

insatser för att bryta ofrivillig ensamhet både inom den kommunala verksamheten 

och inom frivilligorganisationer. Vi vill erbjuda fler mötesplatser, stora och små, för 

pensionärer i olika livsskeden och med olika intressen. Platser för gemenskap, trivsel 

och hälsofrämjande aktiviteter. 

Kommunens kulturverksamheter ska vara tillgängliga och i många fall uppsökande så 

att äldre känner att de vill och kan delta. 

Det finns flera organisationer, föreningar och frivilliga som engagerar sig i äldres 

behov. Det handlar om individer som besöker äldre, erbjuder skjuts eller på annat 

sätt hjälper till i den äldres vardag. Detta vill vi uppmärksamma och uppmuntra mer. 

Värdiga sociala livsvillkor 
Ett helt välfärdssamhälle behöver ett starkt skyddsnät för att människor ska få stöd i 

svåra livssituationer. Det starka skyddsnätet grundar sig i en väl fungerande 

organisation kring styrning och handläggning av beslut. Södertälje har som kommun 

idag dubbelt så många medborgare i behov av stöd för funktionsvariationer än en 

genomsnittlig kommun, vilket sätter stora krav på vår service. 
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Rätt stöd efter behov 

Vi ska erbjuda medborgare med funktionsnedsättningar jämlika levnadsvillkor och 

full delaktighet i samhällslivet. Vid behov ska gruppbostäder och bostäder med 

särskild service erbjudas. För att ge barn, unga och vuxna med 

funktionsnedsättningar möjlighet att delta i förenings- och samhällslivet, ska 

kommunen ge möjlighet till ledsagare och kontaktpersoner. Det sker genom trygga 

och rättssäkra beslut om insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

Stöd, behandling och rehabilitering 

Varje medborgares möjlighet att rejält kunna påverka sin vardag är ett centralt inslag. 

Personer med beroendeproblematik och psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas 

individuellt anpassat boende i kommunen. Stöd, behandling och rehabilitering ska 

ske i öppenvård och i samverkan med andra aktörer. 

När en person med psykisk funktionsnedsättning behöver sociala insatser för att 

klara sin vardag är det kommunens ansvar. Kommunen ansvarar också för att olika 

hjälpinsatser samordnas och att olika aktörer samverkar kring brukaren. Inom den 

socialpsykiatriska verksamheten ska Södertälje fortsätta med en inriktning för vård 

och stöd på hemmaplan. Boendestödet ska vara väl utbyggt och utformat så att det 

till största möjliga utsträckning gör det möjligt för brukare att bo kvar i ordinärt 

boende. 

Hemtjänsten ska hålla god kvalitet för alla med omsorgsbehov och det behövs 

kompetensutveckling även för att möta omsorgsbehoven hos yngre med 

funktionsnedsättningar. 

Sjukvård och hälsa  
I Region Stockholm fördelas inte vården efter behov idag. Det skapar en 

oförutsägbarhet och en otrygghet. Vi strävar efter en jämlikare och bättre hälso- och 

sjukvård för medborgarna i Södertälje och ser vår kommun som ett framtida 

sjukvårdsnav för vår del av regionen. 

För att lyckas behöver vi stoppa vinstuttagen i välfärden genom att stoppa fler 

privatiseringar inom bland annat sjukvård och omsorg. Det ska finnas en god 

samverkan mellan kommunens och regionens verksamheter inom sjukvården. 

Finansieringen av primärvården och vårdkedjan i Södertälje behöver förstärkas. Och 

kontakt och samverkan mellan regionfinansierade verksamheter behöver bli bättre. 

Ett tätare samarbete med Region Sörmland ligger i Södertäljes intresse. Det handlar 

både om att förstärka patientunderlaget för vårt akutsjukhus verksamheter och om 

att ge Södertäljes medborgare tillgång till att kunna nyttja vårdkedjans olika delar 

inom Region Sörmland. 
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Återetablering och samarbeten 

Hälsan i länet är ojämlikt fördelad – men sjukvårdsresurserna möter inte detta. 

Tvärtom överetableras sjukvård för dem som redan är relativt friska i regionens 

centrala och norra delar, medan sjukvårdsresurser försvinner från södra delen av 

regionen. 

Under den moderatstyrda regionens ledning har vi sett hur flera verksamheter 

monterats ned, till exempel inom hjärt- och kärlvård, barnhälsovård, hälsomottagning 

och psykiatri. Vårdutbudet i Södertälje är idag för litet i förhållande till kommunens 

storlek. Vi vill arbeta för att ett hjärt- och kärlcentrum återetableras i Södertälje och 

att man återskapar ett psykiatrisamarbete mellan region och kommun enligt det som 

kallades Södertäljemodellen. Vi vill fortsättningsvis se en psoriasismottagning kvar i 

Södertälje. 

Befolkningens väl före vårdgivarnas önskemål 

Ett flertal andra verksamheter brottas med otillräckliga resurser, till exempel 

Södertälje sjukhus. Finansieringen av Nya Karolinska sjukhuset, dyra konsultavtal 

och dyra vårdvalsmodeller har tärt på vården i vår del av regionen. 

Socialdemokraterna i Södertälje ställer betydligt högre krav på att Region Stockholm 

måste prioritera verksamheter i hela regionen och särskilt där behoven är som störst. 

Förstärkt samarbete mellan region och kommun för effektivare patientflöden 

Tillgången på eftervård, så som äldreomsorg och hemtjänst, behöver förbättras så att 

det inte riskerar att stoppa upp utflödet från slutenvården. Det är av största vikt att 

vårdplatser inom slutenvården snabbt frigörs för att nya patienter ska få möjlighet till 

vård utan att sjukhusen drabbas av överbeläggningar. Under pandemin har vi sett att 

tätare kontakter och samarbeten mellan utskrivningsteam, primärvård och 

omsorgskontor har bidragit till mycket effektivare patientflöden. Dessa flöden 

behöver upprätthållas även efter pandemin. 
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4. Vi ska ha en attraktiv stadskärna och 
bostäder, bra kommunikationer och en 
stark, hållbar utveckling i hela kommunen 

Socialdemokraterna i Södertälje vill: 

• Fortsätta utveckla Södertälje med en blandad bebyggelse av allt från nya 

hyresrätter till bostadsrätter och attraktiva villor. 

• Förbättra möjligheterna att göra bostadskarriär i Södertälje. 

• Skapa möjligheter till prisvärda boenden för studenter eller ungdomar 

som letar efter sin första bostad. 

• Säkerställa att mer av den mark som kommunen äger blir planlagd för 

bostäder och verksamheter. 

• Förstärka arbetet med att bygga ett levande centrum.  

• Arbeta mot fusk med arbetsvillkor, arbetstillstånd och bygglov samt 

byggande utanför tomtgräns. 

• Bygga ut infrastruktur som bredband, vatten och avlopp för att hela 

kommunen ska kunna utvecklas. 

• Att kommunen är en central part i utbyggnaden av infrastruktur för 

laddning av el- och hybridbilar, bland annat i områden med flerfamiljshus. 

• Stärka stadskärnan, särskilt miljöerna runt vattnet. 

• Anlägga fler parkeringsplatser centralt i kommunen. 

• Stärka möjligheterna att cykla och promenera. 

• Ta tuffare tag mot nedskräpning och kriminell avfallsdumpning. 

• Förstärka kommunens del av arbetet mot klimatförändringar. 

• Utveckla kollektivtrafiken med bland annat stombusslinjer. 

• Stärka Södertälje som skärgårdskommun. 

Bostadsbyggande 
Södertälje växer och intresset för att investera i bostäder i kommunen har ökat 

kraftigt. Vi planerar att växa med fler bostäder, men vill samtidigt skapa en blandad 

och hållbar stadsmiljö med butiker, samhällsservice, kollektivtrafik, mötesplatser och 

grönområden. Vi vill se mer liv och rörelse i stadskärnan och en blandad 

bostadsbebyggelse i våra stads- och kommundelar. 
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Stort intresse för att bygga 

Viljan att bygga och utveckla Södertälje ger oss möjlighet att utveckla staden och 

kommundelarna och skapa en mer attraktiv bebyggelse och stadsbild. Samtidigt 

behöver vi ta oss an utmaningen med trångboddhet och det faktum att 

bostadsmarknaden har blivit allt tuffare för den som saknar kapital eller kontaktnät. I 

ett växande Södertälje vill vi se en blandning av bostäder, med allt från nya 

hyresrätter till bostadsrätter och attraktiva villor. 

En kommun med bra blandning på bostadsformer skapar rörlighet på marknaden. Vi 

vill se en blandning av bostäder både när det gäller småhus och flerfamiljshus, men 

också när det gäller upplåtelseformer. Vi vill skapa möjligheter för den som vill att 

göra bostadskarriär i Södertälje. Studenter som behöver bostad, ungdomar som letar 

efter sin första bostad, barnfamiljer som behöver större eller äldre som vill flytta till 

något mindre - oavsett skede i livet ska du kunna hitta en passande bostad i vår 

kommun. 

Vi vill se ett hållbart byggande där det ska finnas möjlighet till att få en prisvärd 

bostad. 

Mer planlagd mark och renovering av befintliga fastigheter 

Södertälje kommun har stora möjligheter att fortsätta utvecklas, då kommunen äger 

mycket mark. Nu är det viktigt att säkerställa att mer av den mark som finns i 

kommunen också blir planlagd för bostäder och verksamheter. 

Genom att styra stadsutvecklingen kan vi planera och samordna byggandet med 

blandade bostadsområden och skapa förutsättningar för fler billiga lägenheter, bland 

annat hyresrätter. I Södertälje spelar seriösa aktörer, privata och allmännyttiga, en 

viktig roll. När det gäller de kommunala bostadsbolagen vill vi att de ska spela en 

aktiv roll i att bygga nytt, renovera och utveckla stadsdelarna, men det är också viktigt 

att allmännyttan är en aktör även utanför själva staden. Vi ser också behov att 

fortsätta arbetet med att investera i modernisering av kommunens flerfamiljshus. 

Underhåll och renovering av miljonprogrammens bostäder kan göra områdets 

karaktär mer attraktivt, samtidigt som vi ska sträva efter att nya bostäder ska byggas 

även i eller omkring dessa områden. 

Ordning och reda i bostadsbyggandet 

Svartbyggen hör inte hemma i Södertälje. Vi ska fortsätta arbeta mot fusk med 

arbetsvillkor, arbetstillstånd och bygglov samt byggande utanför tomtgräns. Den 

kommunala organisationen ska vara serviceinriktad och snabb, men också stå upp för 

att byggen ska ske på ett sätt som är rätt och riktigt. 

Södertälje kommun ska stå upp för alla sina olika kvaliteter. När staden växer är det 

kopplingarna mellan de olika delarna som blir det viktiga. Vi vill bygga bort barriärer 
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och förtäta staden. Vi vill också se fler möjligheter att bo i attraktiva vattennära lägen 

och i våra kommundelar. 

Utveckling i alla kommunens tätorter och på 
landsbygden 
Södertälje kommun består av staden Södertälje och kommundelarna Järna, 

Hölö/Mörkö, Enhörna och Vårdinge/Mölnbo. Staden och kommundelarna har ett 

flertal tätorter och en relativt stor landsbygdsareal. I ett helt Södertälje ska det finnas 

flera samhällsbildningar med både egna och olika identiteter, som samverkar med 

varandra. Vi förespråkar byggande av bostäder på landsbygden, samtidigt som 

hänsyn tas till landsbygdens karaktär. 

Investeringar för att hela kommunen ska leva 

Alla delar av kommunen ska ha förutsättningar att växa och alla delar av kommunen 

ska kunna känna att den samlade kommunala organisationen stödjer och stärker varje 

dels förutsättningar för att utvecklas. Kommundelarna är attraktiva platser som har 

ytterligare stark potential. Man ska kunna bo och verka på landsbygden och 

kommunen ska arbeta stödjande med infrastruktursatsningar. Det kan handla om allt 

från enskilda vägar till investeringar i fiber, el, vatten och avlopp. 

Lantbruket, hästnäringen och de gröna näringarna ska kunna utvecklas i hela 

Södertälje. 

Stadskärnan 
Södertäljes stadskärna är en av våra viktigaste platser. Vi vill ha en stadskärna full av 

liv och rörelse och ett centrum som är till stor glädje och nytta för Södertäljeborna. 

För att komma dit behövs det fler som bor, arbetar, besöker och verkar i centrum. 

Fler som efterfrågar service, handel och upplevelser. Socialdemokraterna vill fortsätta 

investera i utveckling av stadskärnan, bland annat i Lunakvarteren och runt Maren. 

Kommande investeringar i Lunakvarteren ska bidra till en mer attraktiv och levande 

stadskärna. 

Utveckla våra unika miljöer 

Platser som Maren, Slussholmen, Lotsudden, Kusens backe och området runt 

kanalen är unika miljöer för Södertälje och behöver vara tillgängliga för aktiviteter 

och rekreation. Därför är arbetet med att utveckla sammanhängande gång- och 

cykelstråk utmed kanalen från Bergvik till Östertälje och från Mälarhamnen till Södra 

viktigt. 

Det ska finnas en bra tillgänglighet och kontakt med vattnet, till exempel längs 

kajerna vid Maren. 
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Trafik, parker, parkering och infrastruktur 
Södertälje är en vacker stad. Men lite för ofta är det delar som inte hänger samman 

tillräckligt eller som inte har tagits omhand bra nog. I utvecklingen av trafik, parker, 

parkeringsplatser och infrastruktur är det därför viktigt att fokusera på det 

grundläggande och basala - att det ska vara rent, snyggt och trevligt. 

Trafikstrategi och parkeringar 

Södertälje kommun ska ha väl fungerande möjligheter till trafik och parkering, i detta 

ingår att arbeta med infrastruktur för elbilar, att genomföra trafikstrategin och att 

säkerställa sådant som bra snöröjning och asfaltering. Nya parkeringsmöjligheter ska 

anläggas centralt och kommunen ska arbeta med parkeringar så att man underlättar 

för centrumverksamheterna. 

Kanalen och cykelstråk 

Socialdemokraterna fortsätter driva frågan om att det ska byggas en ny över- eller 

underfart förbi kanalen. Det trafikkaos som uppstod i samband med 

påkörningsolyckan på motorvägsbron sommaren 2016 får inte upprepas. 

Ombyggnationer vid motorvägsgenomfarterna får inte leda till trafikkaos. 

Det är bra att cykelstråket nu stärks mot Rönninge och därmed in mot södra 

Stockholm. Södertälje behöver prioritera sammanhållna cykelstråk inom och mellan 

tätorterna i kommunen. Vi önskar prioritera insatserna för gående och cyklande, 

bland annat genom att säkerställa genomförande av åtgärder utifrån kommunens 

cykelplan. Fler ska uppmuntras att cykla genom information och riktade kampanjer. 

Tuffare tag mot nedskräpning 

Det är för mycket nedskräpning och kriminell avfallsdumpning i vår kommun. Även 

hantering av grovsopor i områden med flerfamiljshus är en stor utmaning. 

Socialdemokraterna står bakom både ökad information till medborgare och 

företagare. Det ska vara lätt att göra rätt. Vi vill också se en ökad övervakning och 

tuffare tag mot nedskräpare. Insamling av sopor måste ske med hänsyn till lagar och 

regler. 

Sopor och återvinning berör många och är för många en viktig ingång till tankar och 

samtal om miljö och klimat. Vi vill underlätta för cirkulär återanvändning och 

återbruk. 

Tillgänglighet 
Alla ska, så långt det är möjligt, ha tillgång till stadsmiljön, kultur- och 

fritidsupplevelser, arbete och bostäder. Den som är äldre, har en funktionsvariation 

eller drar en barnvagn ska kunna röra sig på samma villkor som andra. Trottoarer 

och gångvägar ska ha hög prioritet när det gäller framkomlighet. Det är viktigt att 
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kommunens verksamheter tidigt väger in tillgänglighetsperspektivet i 

planeringsarbetet. 

Miljö och klimat 
För att klara av att reducera vår klimatpåverkan behöver hela samhället och 

näringslivet samverka och ställa om med gemensamma och breda lösningar. Detta 

kan inte vänta utan behöver ske nu. Socialdemokraterna angriper klimatutmaningarna 

på samma sätt som vi tar oss an andra viktiga samhällsutmaningar. Vi ska driva en 

politik som främjar teknikutveckling och innovativa lösningar. För detta behövs 

styrinstrument för både offentliga och privata aktörer så att vi får en positiv kraft i 

det hållbara samhällsbygget. 

Samverkan för att minska det ekologiska avtrycket 

I Södertälje blir detta extra tydligt med de tunga industrier som helhjärtat fokuserar 

på hållbar produktion på en global marknad. Samtidigt har vi många entreprenörer 

med enorm kraft och vilja som ser möjligheter i den hållbara omställningen. Till 

exempel i Järna, en plats som förknippas med hållbara livsmedel och ansvarstagande 

för framtida generationers miljö. 

Sol och värme 

Södertälje ligger i mångt och mycket i framkant när det gäller miljöarbete. En stor del 

av den värme och el som används produceras på ett hållbart sätt. En fortsatt 

utbyggnad av fjärrvärme, ökat användande av solenergi samt ytterligare 

energieffektiviseringar kan ytterligare minska det ekologiska avtrycket. 

Transporter och grönytor 

Den sannolikt största utmaningen både för den kommunala organisationen och i 

Södertälje som helhet gäller transporterna. Vi behöver ställa om för miljövänligare 

fordon i kommunens och bolagens flotta och öka andelen resor via kollektivtrafik, 

cykel och gång. 

Vi vill även se ökad trädplantering, användning av ekosystemtjänster och anpassning 

av grönytor för ökad biologisk mångfald. 

Efterfrågan på grön el ökar 

Södertälje behöver ha en bra el-infrastruktur, då el är en viktig komponent för 

exportindustrin att kunna utveckla framtidens klimatsmarta lösningar samtidigt som 

det behövs för att ställa om fordonsflottan. 

Det behöver finnas en bra infrastruktur för laddning av el- och hybridbilar i hela 

kommunen, bland annat i lägenhetsområden som domineras av hyreshus. 

Vatten- och avfallslösningar med miljöfokus 

Ytterligare ett område där vi i Södertälje ligger i framkant, men behöver göra mer, är 
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när det gäller vatten, avlopp och avfall. Det vatten som Södertäljeborna dricker varje 

dag håller hög kvalitet och är producerat på ett ansvarsfullt sätt. Vi är beredda att 

genomföra de investeringar som krävs för att öka kapaciteten och driftsäkerheten. 

Genom Himmerfjärdsverket har vi tillsammans med våra grannkommuner ett av 

Sveriges bästa reningsverk. Vi investerar för att anläggningen ska klara framtidens 

krav och för att kunna ansluta de södra kommundelarna till Himmerfjärdsverket. 

Cirkulär ekonomi 

Södertälje kommun har förenklat att återvinna genom att införa hemsortering i olika 

fack. I kommunen finns dessutom ett flertal verksamheter som arbetar med återbruk 

och second hand. Det är viktigt att fortsätta arbeta med den cirkulära ekonomin och 

stimulera till återbruk. En viktig framtidsfråga kommer vara textilier och textilavfall. 

Socialdemokraterna anser att en av kommunens viktigaste uppgifter är att underlätta 

för medborgare att göra klimatvänliga val. 

Kollektivtrafik 
En av de viktigaste klimatomställningarna behöver genomföras inom 

transportområdet. Klimatutmaningarna kräver en omställning av hur vi transporterar 

oss och kollektivtrafiken måste därför bli mer attraktiv. 

Vi vill att fler ska kunna välja kollektivtrafik som färdmedel till jobb, skola och 

fritidsaktiviteter. För att detta ska kunna uppnås behöver den vara pålitlig, effektiv 

och följa de resmönster som Södertäljeborna har. När det gäller busstrafiken vill vi 

därför utreda nya stombusslinjer i Södertälje och säkerställa en bättre trafikering på 

landsbygden och till kommundelarnas målpunkter. 

Förbättrade möjligheter för tåg 

När det gäller den spårbundna trafiken kommer Ostlänkens framväxt att förändra 

förutsättningarna radikalt. Arbetspendling med tåg till och från städerna längs med 

banans sträckning kommer avsevärt att förbättras. Vi vill se till att ytterligare 

förstärka möjligheterna för regional- och pendeltåg till och från Södertälje. Vi 

förespråkar tågstopp i Hölö och åtgärder för att ytterligare stärka Södertälje C som 

bytespunkt. 

I det moderna resandet behöver även stationerna och miljöerna kring dessa 

utvecklas. Vi ser stor potential till fler bostäder, kontor och lokaler i anslutning till de 

stationslägen som finns i vår kommun. Samtidigt behöver vi säkerställa bra och 

tillgängliga infartsparkeringar. 
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5. I ett Södertälje som håller ihop växer 
gemenskapen 

Socialdemokraterna i Södertälje vill: 

• Förstärka stödet till folkbildning och studieförbund. 

• Värna föreningsdrivna samlingslokaler. 

• Prioritera biblioteken. 

• Värna Södertäljes kulturhistoria. 

• Rusta upp och utveckla idrottslokaler och anläggningar. 

• Förbättra möjligheten till e-tjänster, service och bemötande. 

• Ta ansvar för att förstärka dialogen med medborgare inför beslut. 

• Ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. 

• Stärka arbetet med förbättrade arbetsvillkor, särskilt inom 

kvinnodominerade yrken i offentlig sektor. 

• Att heltid ska vara norm vid anställning inom Södertälje kommun. 

Kultur och folkbildning 
Kultur är det liv vi lever. Men kultur är också profession och yrkesverksamhet med 

eget värde. Att få möta kultur och själv få delta och skapa är förutsättningen för en 

levande kulturpolitik. Kultur ska vara tillgänglig för alla, sprida glädje, insikter, 

uttrycksmöjligheter och bidra till ett rikare liv. Den behövs som en motvikt så att 

samhället inte totalt domineras av marknad och kommersiella intressen. Att satsa på 

kulturen är en ofrånkomlig och nödvändig del av socialdemokratisk politik. 

Kultur har ingen ålder, men ibland är hindren för stora. Berättelsen om Södertälje 

och det offentliga samtalet behöver både unga och gamla. 

Södertälje kommun ska verka för att konst och kultur ska vara tillgänglig både genom 

olika former av lokaler och genom stöd till verksamheter. 

Arrangemang och verksamheter 

Folkbildningen och studieförbunden har traditionellt tagit ett stort ansvar för 

kulturverksamheten i Södertälje. Vi ser folkbildningen som en viktig del av 

Södertäljes framtida kulturliv, likväl som folkbildningen stärker demokratin genom 

att stärka folkrörelser och föreningslivet. Den idéburna verksamheten är ett viktigt 

komplement som medverkar till gemenskap och samhällsutveckling. 

Socialdemokraterna anser att det ska finnas bra möjligheter till stöd för kultur- och 

folkbildningsverksamhet. 
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Föreningsdrivna samlingslokaler som Folkets Hus, Våra Gårdar och bygdegårdarna 

utgör en väsentlig del av Södertäljes grundläggande kulturella infrastruktur för lokal 

kultur. Vi vill värna de samlingslokaler som redan finns och bidra till att fler 

mötesplatser skapas. Ett särskilt kulturhistoriskt bevarandevärde för arbetarrörelsen 

har Södertäljes första och numera enda Folkets Hus i Mölnbo. 

Tillgängliga bibliotek 

Biblioteket har en betydande roll för det demokratiska samhället och för att vårda 

och utveckla språket. Därför har vi öppnat ett bibliotek i Hovsjö. Vi kommer 

fortsätta prioritera biblioteksverksamhetens utveckling såväl i stadskärnan som i 

kommundelarna. Arbetet med litterära skyltar ska fortsätta och ses i ljuset av att vi 

ska vara en kommun som värderar språk och språkutveckling. 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 och historia ska vårdas och bevaras med varsamhet 

I en kommun som snabbt förändras behövs värden och symboler som drar en linje 

mellan då och nu. Verksamheter som Torekällberget ska utvecklas som unik plats 

mitt i Södertälje, med fler aktiviteter under hela året. Men det finns också fler platser 

och verksamheter som bidrar till vår kulturhistoria och som ska behandlas med 

varsamhet och omsorg. Gemensamt ska vi vårda och utveckla Södertäljes historia. 

Södertälje är en kommun som genomgått stora förändringar under efterkrigstiden. 

Det var rekordstor befolkningstillväxt mellan 1950 och 1970. Det har varit 

arbetskraftsinvandring och flyktingmottagande som format vår kommun. Det har 

varit tillväxt i industrin och småföretag som vuxit fram. De förändringar som våra 

medborgare varit med om och de förändringar som kommunen gått igenom under 

de senaste decennierna är i högsta grad en del av vårt arv och vår historia. 

Socialdemokraterna ser ett värde i att återknyta till badortsepoken när det nu sker 

förberedelsearbete för ett nytt badhus, en ordentlig upprustning av Farstanäs och 

upprustningar/genomlysningar av övriga kommunala badplatser. 

Idrott och friluftsliv  
Södertälje är och ska vara en kommun präglad av idrott. I en kommun som många 

människor flyttat till ger idrotten möjlighet till samhörighet, möten och gemenskap. 

Idrott och träning är dessutom viktig för att stärka folkhälsan på en plats där det 

verkligen behövs. 

Stöd till idrottsföreningar  

I Södertälje ska det därför ges bra stöd till idrottsföreningar. Det är också viktigt att 

fortsätta utveckla idrottslokaler och anläggningar för olika idrotter och i olika delar av 

Södertälje. Det ska också fortsättningsvis vara möjligt att röra sig utomhus genom till 
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exempel spontana idrottsplatser, isytor, utomhusgym, löp- och skidspår, vandrings- 

och cykelleder och promenadvägar. 

Vi vill se en förbättrad skötsel av kommunens idrottsanläggningar och en tredje isyta 

vid Scaniarinken. 

I kommunen ska det även finnas bra rastgårdar för hundar. 

Tillgänglig och vårdad natur 

I kommunen har vi mycket vacker natur och ett stort antal naturreservat. Det är 

viktigt att det ska fortsätta vara enkelt och trivsamt att röra sig i attraktiva 

utomhusmiljöer. Södertälje ska ha utvecklade möjligheter till friluftsliv. 

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

tar medborgarnas åsikter på allvar. 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. Hela den kommunala organisationen ska stärka sitt 

arbete med digitalisering och e-tjänster. Men det är viktigt att kommunal service ska 

fortsätta finnas till och vara nåbar även för den som inte har tillgång till digitala 

lösningar och fortsatt verka för transparens och öppenhet. 

Samarbeten över partigränser 

Det är viktigt med diskussioner mellan politiska partier och medborgare om 

kommunens utveckling. Socialdemokratiska representanter i nämnder och styrelser 

förutsätts ta ett särskilt ansvar kring dialog med medborgare innan beslut fattas. 

Kommunfullmäktige är Södertälje kommuns högsta beslutande organ. Här krävs det 

en tydlig och samlad styrning av så väl kommunal förvaltning som bolag. All 

ägarstyrning ska utgå från kommunfullmäktiges beslut som verkställs genom 

kommunstyrelsen. Södertälje ska ha en bred politisk organisation som säkrar en bred 

representation, insyn och delaktighet. 

Upphandling 

Vi ska aktivt använda upphandlingsinstrumentet för att nå social hållbarhet genom 

att ställa krav som bidrar till det. 

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. 

Kommunens upphandlingar ska inte bara styras av pris. Kvalitet, arbetsvillkor och 

hållbarhet ska också vara av betydelse. 



 
 

 

  

28 

En attraktiv arbetsgivare 
Det är arbetskraftsbrist i Stockholmsregionen. Konkurrensen om skickliga 

medarbetare har hårdnat mellan kommuner och arbetsgivare. I Södertälje finns några 

av de mest komplexa arbetsuppgifter en kommunanställd kan ha. Därför måste vi 

hänga med i utvecklingen och fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare med 

konkurrenskraftiga löner och arbetsvillkor. 

Ett nära ledarskap 

I det interna ledarskapet kommer Socialdemokraterna i Södertälje driva på för ett 

närmare ledarskap med färre medarbetare per chef och 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. 

Bättre möjligheter att utvecklas 

Det är idag ofta ett för långt steg att ta en ny roll i den kommunala organisationen 

och för få utvecklingsmöjligheter för medarbetare. Detta måste förändras. Vi vill att 

fortbildningsmöjligheter och kompetensutveckling för medarbetare ska prioriteras så 

att vi kan erbjuda utveckling inom organisationen och uppmuntra medarbetare till att 

ta nya roller. 

Jämlikhet och bättre arbetsvillkor 

Det är för stora skillnader i arbetsvillkoren mellan manligt och kvinnligt dominerade 

arbetsplatser. Det illustreras med eftertryck av att det är orimligt tuffa arbetsvillkor 

för många som arbetar inom äldreomsorgen. Detta gäller särskilt arbetstids- och 

schemafrågor samt ledarskapet och dess förutsättningar. En styrgrupp för förbättrade 

arbetsvillkor inom äldreomsorgen har arbetat på vårt initiativ. Vi ser arbetet som 

långsiktigt och kommer fortsatt driva detta. Vi ska också fortsätta arbetet med fria 

arbetskläder även för kvinnodominerade yrken. 

De anställda i kommunen ska ha en god arbetsmiljö där sjuktalen kontinuerligt 

minskar. Ytterligare åtgärder ska steg för steg vidtas som säkerställer att 

medarbetarna har hög frisknärvaro. 

Heltid ska vara norm och vara normalläget för anställning i Södertälje kommun. 
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6. Vi ser det som drar isär samhället och tar 
itu med problemen 

Socialdemokraterna i Södertälje vill: 

• Stärka det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet 

och välfärdskriminalitet. 

• Identifiera och åtgärda otrygga miljöer. 

• Samarbeta med skola, socialtjänst och polis för att fånga upp unga i 

riskzonen i tid. 

• Bekämpa parallella samhällsstrukturer. 

• Avskaffa EBO. 

• Att arbetet med språkutveckling ska genomsyra kommunens verksamhet. 

• Motverka social dumping. 

• Stoppa ideologiska privatiseringar. 

• Bekämpa hedersstrukturer och mäns våld mot kvinnor. 

Bekämpa otrygghet, brott och kriminalitet 
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. 

Ett Södertälje utan grov brottslighet 

I Södertälje ska alla känna sig trygga i vardagen. Vi ska fortsätta vårt intensiva arbete 

med att identifiera och åtgärda otrygga miljöer och bekämpa mängdbrott. Därför 

stärker vi den myndighetsgemensamma insatsen mot grov organiserad brottslighet 

inom en ram som kallas PAX. Södertälje kommun är och ska fortsätta vara ledande i 

Sverige på att samarbeta med myndigheter för att bekämpa brott. 

Kontinuerliga trygghetsinsatser 

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

miljöer. Det kan handla om klottersanering, belysning, städning och slyröjning. Större 

insatser behövs där många Södertäljebor känner sig otrygga, till exempel i och kring 

gångtunnlar. Vi ställer oss principiellt positiva till mer kameraövervakning. 

När polis och brottsbekämpande myndigheter lyckas låsa in ledare för kriminella 

nätverk öppnar sig ett fönster där man behöver nå fram till unga, och framför allt 

unga pojkar. De som begår brott ska mötas av snabba och tydliga reaktioner och där 

vi särskilt ska identifiera och punktmarkera de som är på väg att lockas in i 
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kriminalitet. Skolan, socialtjänsten och polisen ska fortsätta samverka för att fånga 

upp de unga som befinner sig i riskzonen i tid.  

Det ska vara tryggt att röra sig i Södertälje när man går på promenad eller befinner 

sig i olika delar av kommunen. 

Säkerställ folkbokföringen 

Felaktig folkbokföring är ofta ett verktyg som kriminella använder i samband med 

bedrägerier mot offentlig sektor. Det är förstås oacceptabelt. Den decentraliserade 

svenska välfärdsstaten är beroende av en korrekt folkbokföring. Socialdemokraterna i 

Södertälje vill se ett krafttag för att få ordning och reda i folkbokföringen, i första 

hand med en förnyad folk- och bostadsräkning. 

Bekämpa segregation 
Segregationen i Sverige och Södertälje går alltför djupt. I delar av vårt land växer 

parallella strukturer fram vid sidan av det etablerade samhället. Vi har på många sätt 

märkt av detta i Södertälje och med kraftfull myndighetssamverkan tagit itu med de 

utmaningar vi ser. Ibland förminskas problematiken till att handla om ungdomar som 

har för lite att göra och föräldrar med dålig koll, men problemen går djupare än så. 

Parallell ekonomi och EBO-lagens effekter 

Det mest allvarliga handlar om en parallell ekonomi som byggts upp vid sidan av det 

svenska skattesystemet och en parallell rättsskipning som bygger på familjekontakter 

och tysthetskultur snarare än lag och rätt. 

Segregationen behöver brytas och vi menar att det är möjligt att göra det om vi gör 

det tillsammans i hela landet. Men utan att avskaffa EBO är det inte möjligt. Efter 

två decennier med möjlighet att välja eget boende, EBO, har effekterna blivit att en 

mycket stor andel nyanlända hamnat i storstädernas fattigaste områden. Där hamnar 

de längst ner på bostadsmarknaden, oftast som inneboende eller under svarta 

hyreskontrakt. En större andel EBO-flyktingar fortsätter även uppehålla sig i Sverige 

med utgånget uppehållstillstånd. EBO minskar Sveriges möjligheter att upprätthålla 

en reglerad migrationspolitik. I takt med att EBO försvinner krävs det att 

flyktingpolitiken förändras så att flyktingmottagandet styrs jämnt mellan landets 

kommuner. 

Samlade insatser för att bryta segregationen 

Avskaffandet av EBO är den viktigaste delen för att bryta segregationen och 

bekämpa parallella samhällsstrukturer. Men det krävs också andra åtgärder som att 

bekämpa svarta hyreskontrakt, skapa vägar in på arbetsmarknaden, upprätthålla 

folkbokföringen, investera i skolan samt närvaro från polisen och andra myndigheter 

i våra bostadsområden. 
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I Södertälje ska vi fästa särskild vikt vid att arbeta med språkutveckling och med 

språkets status och betydelse. Det ska genomsyra kommunens verksamheter och är 

viktigt för att bryta segregationen. 

I Sverige och Södertälje ska alla ha lika möjligheter oavsett etnisk bakgrund, kön, 

sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Här finns ingen plats för diskriminering. 

Bekämpa ojämlikhet 
Inom Stockholmsregionen finns en stor ojämlikhet mellan de olika kommunerna. 

Priserna på bostäder har drivits upp. För den som saknar kapital finns nästintill ingen 

möjlighet att hitta en bostad i vår huvudstad. 

Svårt att ta sig in i bostadsmarknaden 

I Södertälje kommer många unga från hem där föräldrarna inte har haft möjlighet att 

spara till barnens framtida bostad. Lägg även till en arbetsmarknad där unga ofta är 

hänvisade till otrygga anställningsvillkor och tillfälliga anställningar, så är 

möjligheterna små att inleda en bostadskarriär. Det är orättvist och problematiskt. 

För dem som växt upp i rätt hem är möjligheterna oändliga. Med den värdestegring 

som skett på bostäder i Stockholmsregionen har den som fått hjälp med 

kontantinsats från sina föräldrar i stort sett kunnat bli rik utan att jobba. 

Vi tar ett socialt ansvar 

När priserna drivits upp i huvudstadsregionen har allt färre kommuner tagit sitt 

sociala ansvar och skyllt på bostadsbristen. Men istället för att lindra bostadsbristen 

har de rika kommunerna norr om Stockholm aktivt drivit på för att stänga sina 

kommuner för låginkomsttagare genom att sälja ut allmännyttan och till och med 

säga nej till nybyggnation av bostäder. Istället ägnar man sig åt social dumpning, där 

personer i behov av socialt stöd placeras i landsbygdskommuner. 

När ett stort antal kommuner i Stockholmsregionen smiter från sitt sociala ansvar 

påverkas en kommun som Södertälje. Det kan inte fortsätta. Sverige behöver ha ett 

gemensamt arbete mot ojämlikhet. 

Stopp för ideologiska privatiseringar 
För att bygga Södertälje och se till helheten behövs ett starkt och sammanhållet 

ledarskap, en ryggrad i samhällsbygget. På sina håll, och för sina delar, fungerar ofta 

privat drivna verksamheter väl, men de har inget uppdrag att ta ansvar för helheten. 

Stopp för privatisering inom välfärd 

I Södertälje har vi sett några av de värsta avarterna av privata företag i välfärden, 

särskilt inom LOV i hemtjänsten. Företag där girighet och egenintresse tagit över 

framför hushållandet med medborgarnas pengar för att skapa bästa möjliga välfärd. 
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Det finns ett antal välskötta och fungerande privata företag som utför viktiga 

uppdrag för Södertälje kommun. Dessa ska naturligtvis få möjlighet att växa och vara 

en del av vår gemensamma framtid, men i huvudsak vill vi sätta stopp för 

privatiseringstrenden i samhället. I det fall där privata aktörer används ska det finnas 

en noggrann uppföljning. 

Stopp för privatisering av vård och omsorg 

Vi säger nej till privatisering av Södertälje sjukhus, till nya privatiseringsförsök inom 

hemtjänsten, till ytterligare storskalig privatisering av vuxenutbildningen, till 

privatiseringsexperiment inom vård- och omsorgsboenden och till införande av 

generell utmaningsrätt. 

När vi använder privata företag för uppdrag att utveckla kommunen ska det göras på 

ett sätt som är planerat och väl avvägt för att nå bästa möjliga resultat för 

medborgarna och inte som en del av en privatiseringsideologi. 

Halva makten, hela lönen 
Vi är ett feministiskt parti och går till val med en analys där vi ser att det finns 

strukturella skillnader mellan män och kvinnor som är orättvisa och måste åtgärdas. 

Ett samhälle där man får lägre betalt för att man är kvinna är inte sammanhållet och 

jämlikt. Den kommunala organisationen måste föregå med gott exempel. Det 

förekommer fortfarande i för hög utsträckning arbetsvillkor i kvinnligt dominerade 

yrken som aldrig skulle tillåtas förekomma i manligt dominerade. 

Föräldraledighet 

I Södertälje är det en relativt låg andel pappor som tar ut föräldraledighet jämfört 

med andra kommuner. Vi vet att detta får negativa effekter för mammors 

karriärmöjlighet och lönenivå. Vi behöver särskilt uppmärksamma och strukturellt 

öka arbetskraftsdeltagandet hos kvinnor med utländsk bakgrund, och därmed säga 

nej till förslag som vårdnadsbidrag och liknande konstruktioner. 

Stoppa mäns våld mot kvinnor 

Mäns våld mot kvinnor och hederskultur 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. Stöd till kvinno- och ungdomsjourer är av avgörande betydelse och måste 

vara långsiktiga. Liksom att vår egen kommunala organisation har kunskap och 

resurser för att ge utsatta kvinnor och barn det stöd de behöver. Södertälje kommun 

ska samarbeta såväl med civilsamhället som med polismyndigheten mot 

hedersstrukturer och mot mäns våld mot kvinnor. 

De som arbetar med och nära ungdomar ska ha särskild kunskap om hur 

hederstrukturer fungerar för att kunna stödja dem som drabbas. 

  



 

  

 

 

 


