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Du äger!
Välfärden  
berör oss alla



”Den borgerliga kommun-
ledningen i Tyresö har i 
sin senaste budget för 
mandatperioden öppnat 
upp för en privatisering av 
all kommunal verksamhet.”

Ett Tyresö för alla 
I över hundra år ha folk kämpat 
i Sverige och Tyresö för att 
bygga upp ett samhälle där din 
klasstillhörighet och bakgrund 
inte avgör dina möjligheter i 
livet.  
 
 Resultatet av detta blev den folkägda 
välfärden som gjort Sverige till ett modernt 
och framgångsrikt land, präglat av jämlikhet 
och solidaritet. Detta är något att vara stolt 
över och inte minst, fortsätta att arbeta för. 

Det har alltid funnits krafter som motarbetat 
denna utveckling och prioriterat privat 
vinstsyfte framför kollektiv utveckling. 

Den borgerliga kommunledningen i Tyresö 
har i sin senaste budget för mandatperioden 
öppnat upp för en privatisering av all 
kommunal verksamhet. 

Efter många år av privatiseringar vet vi att 
det snarare innebär valfrihet för företagen än 
för den enskilde. 

Välfärden berör oss alla. Den finns där 
från förskolan till äldrevården. När du blir 
sjuk eller när livet tar en sådan vändning 
att du behöver samhället som mest. I dessa 
skeden är människovärdet viktigare än 
vinstintresset. 



Vi äger 
tillsammans 
I det folkägda stannar skattebetalarnas 
pengar inom verksamheten och kan 
användas för att utveckla den. Det är 
värdefulla resurser som behövs för att 
förbättra arbetsförhållandena och kvalitén på 
verksamheten. 

Nu är det allvar i Tyresö, vår lokala välfärd 
står på spel. 

Det handlar inte bara om att stoppa 
privatiseringarna utan att utveckla den 
kommunala välfärden.  Vänsterpartiet driver 
aktivt att fler ska anställas, arbetsbördan 
minskas och personalens medbestämmande 
ska tas på stort allvar i hela välfärdssektorn. 

Vänsterpartiets satsningar på välfärden står 
i kontrast till alliansens besparingar. När vi 
säger satsa, säger de backa, när vi kräver fler 
anställda, kräver de högre vinstmarginaler. 



Det går att 
förändra 

Sverige och Tyresö går att förändra. Än 
är det inte för sent att rädda det vi äger 
tillsammans, vår välfärd.  Men då krävs det 
att vi gör klart för kommunledningen att det 
vi äger inte är till salu. Att våra liv inte kan 
konkurrensutsättas. 

Vårt mål är tydligt, vi kommer göra allt i vår 
makt, för att stoppa privatiseringsplanerna 
för Tyresö. Du är varmt välkommen att 
komma med i den kampen. 

Varje vecka är vi ute i olika delar av 
kommunen, hör av dig till oss om du vill vara 
med och påverka Tyresös framtid.  

TILLSAMMANS 
FÖR ETT

SOLIDARISKT
TYRESÖ

“Du behövs i  
Vänsterpartiet!” 
Jonas Sjöstedt 
partiledare

Ta kontakt 
med oss om du 
vill veta mer! 

E-post: tyreso@
vansterpartiet.se


