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            Vänsterpartiet Tyresös budgetförslag för Tyresö kommun – i korthet. 



En framtid att tro på 

Vi ser ett samhälle som är fullt av möjligheter. Vi kan bygga en kommun och ett land som 
fungerar inom klimatets gränser, som garanterar människor frihet och trygghet genom hela 
livet och som ger människor möjlighet att möta framtiden med förväntan och entusiasm.  

I den här budgeten samsas de stora drömmarna och den konkreta politiken, precis som hos 
människor i allmänhet. Vi föreslår en mängd konkreta förslag som skulle förbättra livet för 
tusentals Tyresöbor här och nu, men vi är också stolta över att vilja mer, att sikta högre.  

Livslångt lärande – en förskola och skola formad av nyfikenhet 

Förskolan och skolan måste formas av en pedagogik för var och en, med förväntan och 
nyfikenhet inför det okända. En fungerande förskola och skola inspirerar våra barn och unga 
att våga tänka kritiskt, utforska nya kunskapsområden och drömma stort. Förskolan och 
skolan är också arbetsplats för hundratals vuxna i Tyresö. Deras arbetsmiljö har de senaste 20 
åren ständigt blivit sämre, mycket på grund av ständiga neddragningar och besparingar. 

År 2015 genomförde Alliansen i kommunen neddragningar i förskolan och skolan som 
motsvarar 18 heltidstjänster.  

Vi har en annan vision för utbildningen i Tyresö än de övriga partierna. Vi tror att vi behöver 
lägga ett mycket stort fokus på utbildningen av våra barn och unga för att garantera en säker, 
glädjefylld och kunskapsorienterad utbildning och därför är vi beredda att satsa mer pengar på 
förskolan, skolan och vuxenutbildningen än något annat parti. Vi föreslår ett särskilt stort stöd 
till den grupp elever som har neuropsykiatriska funktionsskillnader (exempelvis ADD, 
Asperger och autism) genom att anställa fler specialpedagoger så att vi kan ta tillvara alla 
barns unika kapacitet och samtidigt skapa en skola för var och en.   

Det är politikerna i kommunhuset som avgör vilka resurser förskolan och skolan ska få. Varje 
år lägger Vänsterpartiet förslag på hur de resurserna borde öka, omfördelas och riktas så att 
varje barn och ungdom ska kunna gå till förskolan och skolan med en känsla av nyfikenhet 
och förväntan, och så att all personal ska kunna gå till jobbet varje dag utan att slita ut sig och 
samtidigt ha tid till att vara de proffs de är.  

Vänsterpartiet föreslår för 2016 års budget en förstärkning till förskolan och skolan 
med 37 miljoner kr. Det motsvarar cirka 75 fler tjänster inom dessa områden. 



En ålderdom i värdighet  

Tidigare generationer har med sitt hårda slit, innovationsförmåga och arbete byggt Sverige till 
ett starkt välfärdsland. Det är tack vare att människor för hundra år sedan värdesatte att 
välfärden skulle drivas med människan, inte vinsten, i fokus som vi idag har den 
levnadsstandard vi så starkt värdesätter.  

Det är inget annat än ett fegt svek från samhällets sida att så många pensionärer lever i 
fattigdom och att så många äldre inte får den vård och omsorg de har rätt till. 

En ålderdom i värdighet är fullt 
möjlig. För att uppnå det krävs det att 
vi vågar satsa pengar på utbyggnaden 
av äldreomsorgen, mer personal och 
bättre lokaler. Det krävs också en 
reform av pensionssystemet som 
garanterar alla pensionärer en högre 
inkomst och mer pengar kvar i 
plånboken.  

I Tyresö föreslår Vänsterpartiet en satsning på 10 miljoner kr till äldreomsorgen, pengar 
som ska gå till mer personal. Det motsvarar mellan 20 och 25 tjänster. 

Några förslag i korthet 

• Tyresö kommun anställer en barnombudsman som oberoende av politiker och 
förvaltning kritiskt ska granska kommunens verksamheter ur barns och 
ungdomars perspektiv. 

• Tyresö kommun garanterar sommarjobb för alla ungdomar i gymnasieåldern.  

• Avgifterna för att använda hemtjänst och annan omsorg sänks, en reform som 
framförallt skulle gynna pensionärer med mycket låga pensioner.  

• Tyresö kommun anställer en anhörigkonsulent som samordnar och stödjer 
anhöriga till personer som på ett eller annat sätt får hjälp från kommunen. 
Stödet kan både vara praktiskt och emotionellt.   

• Tyresös fritidsgårdar får mer resurser för att kraftigt öka fältverksamheten där 
personal rör sig ute om nätterna för att säkerställa en trygg och säker utemiljö.  



Att vara rädd om våra gemensamma pengar 

Vänsterpartiet lägger inte förslag som vi inte också vet kan finansieras. Vår ambition för 
Tyresö är dock högre än de övriga partiernas Vi vill ju förbättra välfärden och garantera en 
god arbetsmiljö för dem som arbetar inom den.  

Många av våra förslag finansierar vi genom att föreslå besparingar på sådant som inte 
påverkat verksamheterna, exempelvis de höga konsultkostnaderna eller onödig 
administration. Men för Vänsterpartiet är det också en nödvändig prioritering att föreslå en 
skattehöjning.  

 
Enligt vårt förslag på skattehöjning 
skulle Tyresöborna fortfarande 
betala betydligt lägre skatt än 
genomsnittet i Sverige. Men 
skattehöjningen skulle innebära att 
vi kan anställa fler pedagoger för att 
vara med våra barn i förskolan, fler 
som tar våra äldre på promenader, 
fler som varje dag går till ett arbete 
inom välfärden för att bygga ett mer 
solidariskt samhälle. För den som 

tjänar 25.000 kr i månaden skulle höjningen innebära ca 100 kr mer i skatt. För den med en 
riktigt hög inkomst på 50.000 innebär vårt förslag en höjning med ca 250 kr.  

Ett solidariskt, klimatsmart och omtänksamt Tyresö är möjligt.  
Vill du komma med oss i den förändringen?  
Gå med i Vänsterpartiet!   

Kontakt 
tyreso@vansterpartiet.se  

08-57829807, 0704889807 

Tyreso.vansterpartiet.se 
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