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VÄNSTERPARTIET TYRESÖ 

Ett Solidariskt Tyresö för alla – inte bara de rikaste 

 

 

 
 

 

  



 

 

 
För hundra år sedan var vår kommun knappt bebodd med permanentbostäder. 
Idag kan nästan 50 000 människor kalla Tyresö för sitt hem. Här kan man gå i 
förskolan, gymnasiet, arbeta, bo och så en trygg ålderdom. 
 
Vänsterpartiet arbetar för att fler ska få finna sig ett hem i Tyresö. Här ska 
studenter, pensionärer, människor mitt i livet och människor från världens alla hörn 
kunna mötas för att gemensamt skapa sig en tillvaro präglad av solidaritet, 
gemenskap och ömsesidig respekt. Här, i allas vårt Tyresö, finns ingen plats för 
rasism och diskriminering baserat på klass, kön, etnisk bakgrund, sexualitet, 
religion, funktionsvariation eller könsidentitet. Grunden för detta samhälle är 
jämlikhet och solidaritet.  
 
I en jämlik kommun kan frihet och möjligheter blomma ut. Vänsterpartiet vill att barn 
kan växa upp i trygghet oavsett bakgrund, få frihet till ett gott och meningsfullt 
arbetsliv med bra lön samt ha en värdig ålderdom med rättvis pension. Med frihet 
skapas också möjligheter för oss alla. Vi kan bygga ett samhälle där var och en 
tillåts växa till sin fulla potential, där vi tar hand om varandra och vår miljö. Det är 
då vi visar solidaritet. 
 
Ekonomin ska verka för att skapa goda liv för alla. Ekonomin blir på så sätt ett 
verktyg för att uppnå förändring, vi kan genom politiska beslut omfördela 
ekonomiska resurser så att de främjar jämlikhet och solidaritet. Vår syn på ekonomi 
förpliktigar också till att värna om varje skattekrona eftersom det är frukten av 
människors arbete.  
 
Det är bara Vänsterpartiet som på allvar utmanar den ekonomiska eliten och som 
inte är villiga att kompromissa bort jämlikhet och rättvisa. Vi är alltid redo att 
förhandla och göra uppgörelser i enskilda sakfrågor men bara om det gör Tyresö till 
en mer rättvis och jämlik kommun. 
 

 

  



 

 

Trygga jobb för alla 

Vänsterpartiets mål är att alla som har möjlighet att arbeta ska kunna göra det. En 
trygg inkomst ger människor större frihet. Idag har vi hundratusentals människor som 
lever i Sverige och har otrygga arbeten. Värst drabbade av detta är unga, kvinnor 
och de med utländsk bakgrund. 

Många av dem som arbetar får inte tillräckligt hög arbetstid för att försörja sig. Det är 
både en klass- och könsfråga. Det ska vara möjligt att arbeta deltid, men heltid ska 
vara norm på arbetsmarknaden. 

Tyresö kommun ska också vara en förebild som arbetsgivare. Man ska inte bara 
erbjuda trygga anställningar utan även schyssta arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. 
I ett led i detta vill Vänsterpartiet också stötta kommunens anställda med bland annat 
arbetskläder till anställda inom barn,- och äldreomsorg. 

Vänsterpartiet vill även införa 6 timmars arbetsdag som norm för heltid. I många 
sektorer där få orkar jobba heltid tills pensionen skapas per automatik en 
fattigdomsfälla som är helt oacceptabel. Vi kommer därför prova 6 timmars 
arbetsdag med bibehållen lön i några av kommunens verksamheter som tex 
äldreomsorg eller barnomsorg. 

 

Vänsterpartiet vill: 

- Att Tyresö kommun har anställda ska ha rätt till heltid och tillsvidareanställning 
- Att kommunen gör försök med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön 
- Att kommunen inrättar en sommarjobbsgaranti som omfattar elever i årskurs 

9, samt åk 1 och 2 i gymnasiet. 
- Att kommunen ställer krav på kollektivavtal vid upphandlingar 
- Att kommunen ger arbetskläder till anställda inom barn,- och äldreomsorg  

 

Boende för alla – oavsett plånbokens storlek 

Alla människor behöver någonstans att bo. Idag är det många som inte kan flytta 
hemifrån eller skaffa större bostad när de bildar familj. Eller så tvingas de belåna 
sig långt över vad de klarar av. Bostadsmarknaden präglas av brist, enorma 
kostnader och stora risker. Det som har byggts har oftast varit dyra bostadsrätter 
eller hyresrätter med höga hyror. När befintliga hyresrätter renoveras då chockhöjs 
även hyror och flertalet får det svårt att bo kvar. Bostadsmarknaden är med andra 
ord ohållbar. 
 
Vänsterpartiet vill att kommunen bygger bostäder för alla oavsett plånbok. Idag finns 
det ett underskott på hyreslägenheter för rimliga hyror, därför vill vi främst satsa på 
hyresrätter. Vi vill inte sälja ut beståndet för omvandling till bostadsrätter! 

Vänsterpartiet är också garanten för ett hållbart och anpassat bostadsbyggande i 
Tyresö. Vi ska inte bygga bort vår natur och alla områden lämpar sig inte för höghus 
eller stora bostadskolloser. Vi ska växa, men vi ska göra det med siktet inställt på 
hållbarhet och harmoni. Därför ska Tyresö kommun premiera träbebyggelse och god 



 

 

arkitektur. Tyresö bostäder ska även använda sitt kapital för att rusta upp och 
förbättra fastigheterna för ett mer ekonomiskt och ekologiskt hållbart bestånd.  

Tyresö bostäder skulle även kunna göra det lättare för att få ett förstahandskontrakt 
genom att sänka inkomstkraven. Man kan också göra det möjligt för folk att dela på 
ett förstahandskontrakt genom så kallade ”Kompiskontrakt” där mer än en person 
står som hyresgäst på kontraktet. Ett annat alternativ skulle kunna vara att öppna 
upp möjligheter för att slå ihop sina poäng för att få en bostad.  

Idag kan det ta upp till 15 år för att få en bostad genom Tyresö Bostäder och 
Vänsterpartiet är det enda alternativet för den som vill stärka allmännyttan och på så 
sätt möjliggöra för fler för att få ett förstahandskontrakt. 

 

Vänsterpartiet vill: 

- Att minst 50% av all nybyggnation är hyresrätter till rimliga hyror 
- Att Tyresö bostäder färdigställer minst ett kollektivhus under mandatperioden 
- Att Tyresö bostäder sänker inkomstkraven 
- Att Tyresö bostäder inför Kompiskontrakt 

 

En jämlik förskola och skola för alla 

Kunskap är makt. En skola för ett modernt och demokratiskt samhälle handlar inte 
bara om att utbilda för arbetslivet - det handlar också om allas rätt till bildning. Vi 
föds alla med olika förutsättningar och i förskolan samt skolan ges verktygen för att 
ge alla samma möjligheter. Varje människa måste ges möjlighet att utveckla sin 
fulla potential och ges redskapen att utforska livet, kritiskt och ifrågasättande, men 
med vetskapen om allas lika och okränkbara värde. Skolsegregationen är den 
viktigaste orsaken till de försämringar i resultat som vi har sett på senare år. Elever 
med utbildningstradition samlas på vissa skolor medan elever som kan ha svårare 
att nå målen samlas på andra skolor och halkar efter alltmer. Det fria skolvalet har 
förorsakat segregationen. 
 
Inom förskolan kan vi konstatera att barngrupperna på våra förskolor, såväl 
kommunala som privata, är alltför stora. Det är avgörande för våra barn att 
barngruppernas storlek och personalresurserna är tillräckliga för barnens 
utveckling och för att de verkligen ska få den pedagogiska omsorg som läroplanen 
för förskolan föreskriver. 
 
Vänsterpartiet vill anställa fler i skola och förskolor samt minska antalet barn per 
pedagog och då framförallt bland de lägsta åldrarna. Förskolan har också en viktig 
uppgift att arbeta intensivt med jämställdhetsfrågor och i ett tidigt stadium göra barn 
medvetna om det traditionella könsrollsmönstret. 

Inom skolan bland de äldre åldrarna så är det främst skolsegregationen som 
påverkar elevernas möjlighet mest. En bra utbildning är en mänsklig rättighet. Då 
ska inte skolor kunna gå i konkurs mitt i terminen. Elever ska kunna lita på att de 
har en skola att komma tillbaka till efter sommarlovet. Skolan blir bättre om lärarna 



 

 

får fokusera på undervisning, istället för på att skapa vinster åt ägarna eller på att 
locka till sig fler elever. 

Vi vill även stärka lärarna för ökad lärartäthet och öka antalet behöriga pedagoger. 
Våra elever i grundskolan ska få allt stöd de behöver för att uppnå att alla får 
godkända betyg i alla ämnen. Detta är möjligt genom att alla elever fått 
individanpassat stöd. Våra fritidshem ska också stärkas så att man kan avsluta 
skoldagen genom ett rikt utbud av fritidsaktiviteter anpassade till barnens behov. 
Alla, som önskar, ska få läxläsningshjälp på fritidshemmen.   
 
Nu när Tyresö Gymnasium blir kvar där det ligger är fokus inriktat på att skapa ett 
kunskapscenter där ett tema är hållbarhet i alla former. Under ett tak ska Tyresö 
Gymnasium med nationella, introduktions- och språkintroduktionsprogam och 
gymnasiesärskola, Centrum för arbete och integration med bland annat Ung i 
Tyresö, En väg in, C3L med alla de verksamheter som bedrivs där, Second 
Chance School som utvidgar sin verksamhet och mycket mer rymmas. Oavsett 
ålder och bakgrund ska du där kunna hitta inriktningen på dina studier och du ska 
kunna komplettera dina betyg för att kunna söka till högskolestudier. Det lokala 
näringslivet är delaktiga i kunskapsutvecklingen och främjar därmed innovation och 
idérikedom. Genom denna mångfaldssamverkan kommer gymnasiets 22 000 kvm, 
efter ombyggnad, kunna utnyttjas till fullo vilket leder till en lägre hyra för varje 
enhet, medel frigörs som kan användas till eleverna. 
 
Slutligen vill vi fortsätta arbetet med HBTQ-certifiering inom skola och förskola 
samt kartlägga vilka av våra förskolor som är tillgängliga för barn med olika former 
av funktionsvariation. Barn som har behov ska få det stöd de behöver och att all 
personal får kompetenshöjande utbildningar. Skolan ska möta alla utmaningar som 
finns för att stärka eleverna på alla sätt, och framförallt stärka undervisningen för 
elever med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). 
 
Slutligen ska skolorna i Tyresö kommun följa med i den snabba 
digitaliseringsprocess som sker i Sverige. I och med denna utveckling finns det ett 
stort behov av fortbildning inom IKT (Informations- och KommunikationsTeknik). 
Denna utveckling ska inte skapa trösklar för bars tillgång till digitala medel. Alla 
barn ska få möjlighet att lära sig och utveckla sina förmågor för att på samma 
villkor kunna vara med i utvecklingen. 
 
 
Vänsterpartiet vill: 
 

- Satsa 1 miljard i investering fram till 2025 på att förbättra inne- och utemiljö 
på skolor och förskolor. 

- Att Tyresö kommun utreder möjligheterna att starta en kompletterande 
utbildning för barnskötare till förskollärare och gärna i C3L:s regi. 

- Kartlägga den fysiska tillgängligheten på Tyresös förskolor. 
- Att kommunen ska tillhandahålla gratis blöjor på samtliga förskolor 
- Anställa en ateljerista på varje förskoleenhet 
- Anställa fler pedagoger och minska barngrupper i enlighet med Skolverkets 

riktlinjer 
- Göra en IKT-satsning för förskolepersonalen 



 

 

- NPF säkra samtliga skolor 
- Att barn som har behov ska få det stöd de behöver och att personal får 

kompetenshöjande utbildningar 
 

 

Klimatmål – viktigare än någonsin 

Enligt Naturskyddsföreningen, är Vänsterpartiet mandatperiodens bästa parti för 
miljön. Vänsterpartiet har en plan för ett fossilfritt Sverige. Vi vill ha nollutsläpp till 
2040. Det är en nödvändig omställning som måste ske snabbt, i nära samarbete 
med miljö- och klimatrörelsen och genom gemensamma beslut. Vi vet att 
klimatförändringarna inte går att avvärja med enbart individuella insatser som 
sopsortering och miljömedveten konsumtion. Det krävs samhälleliga förändringar. 
Vi måste inte bara gå över till hållbar energi, vi behöver minska vår totala 
energianvändning. Även utsläppen från matkonsumtionen ska minskas genom 
satsningar på hållbar växtbaserad mat. 
 
Ett utav de största miljöproblemen i Tyresö är trafiken. På såväl Tyresövägen som 
Gudöbroleden slingrar sig köerna långa i rusningstrafik. Trafikproblemen är ingen 
fråga som kan åtgärdas i en handvändning men Vänsterpartiet har flera konkreta 
förslag som på ett omfattande sätt skulle förbättra situationen. 
 
Vänsterpartiet vill utreda möjligheten att bygga en omlastningscentral på det så 
kallade kalhygget. Omlastningscentralen skulle fungera som en nod i en 
infrastruktursatsning för att öka trafiksäkerheten för barn och ungdomar runt skolor 
och förskolor, minska antalet fordon på våra vägar samt minska utsläppen från 
leveranserna. Leverantörer av kommunala varor- så som livsmedel, läromedel och 
engångsprodukter till äldreomsorgen-  skulle istället för att åka till den enskilde 
verksamheten istället åka till omlastningscentralen. Där paketeras varorna efter 
område och körs sedan utan i klimatsmartare fordon till de enskilda 
verksamheterna. Det innebär färre tunga transporter runt våra förskolor och skolor 
och färre lastbilar på våra redan tungt trafikerade vägar. Som ett komplement till 
omlastningscentralen bör kommunen utreda om det går att förlägga hela eller delar 
av bussgaraget på tomten för att avlasta Tyresövägen. På så sätt skulle kalhygget 
bli en infrastrukturnod i Tyresö som avlastar det övriga vägnätet - en välkommen 
förändring. Dessutom innebär förslaget att små, lokala producenter av livsmedel får 
lättare att delta i upphandlingar eftersom de då bara behöver leverera sina 
produkter till en adress istället för de tiotals adresser där verksamheterna är.   
 
För att skapa bättre förutsättningar för mindre konsumtion och en mer hållbar 
användning av det vi producerar, vill vi att Tyresö kommun inför struktur i kommunen 
med prylbibliotek som möjliggör låne,- och byteshandel.   

I Tyresö ska vi värna om våra grönområden, inte bara för att de behövs för rekreation 
utan för att ge naturen alla förutsättningar för att återhämta sig från vårt hårda 
avtryck. I kommunen byggs det mycket och vi behöver alla gröna ytor för att stärka 
vår hållbara kommun. Möjligheter i att skapa en hållbar kommun finns även i 
satsningar på solpanel, gröna tak, utveckla kommunens naturparker samt behålla de 
gröna korridorerna mellan Nackareservatet och Tyresta Nationalpark. 



 

 

 

Vänsterpartiet vill: 

- Inrätta en omlastningscentral 
- Införa vegetarisk dag i kommunens verksamheter 
- Upprätta solpaneler på kommunens lokaler och kräva att samtliga 

nyproduktioner ska ha solpaneler eller gröna tak 
- Ställa om fordonsflottan till fossilfria fordon och ta fram laddstationer och 

laddstolpar 
- Införa prylbibliotek i kommunen för att öka möjligheten till att låne,- och 

byteshandel 

 

Ett samhälle som är tryggt och vänligt för alla 

Sverige har länge varit ett land med lägre kriminalitet än många andra länder. Det är 
inte för att vi haft hårdare straff eller fler poliser på gatorna utan för att vi har haft ett 
starkt välfärdssamhälle. Många upplever dock att det håller på att förändras och i 
Tyresö är allt fler oroliga över narkotikahandel, våldsbrott och organiserad 
kriminalitet. 

Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle där ingen har anledning att se kriminalitet som 
en lösning, för att det är just när klassamhället blir hårdare och människor finner sig 
längre ifrån samhällets strukturer som brottsligheten växer fram som en väg ut från 
fattigdom, utsatthet och till och med arbetslöshet. 

De som bor i rikare områden använder mer narkotika och de som bor i andra orter 
berörs av mer våldsbrott. Alla i kommunen blir förlorare. Det krävs en politik som är 
effektiv i att hjälpa de som ligger i riskzonen för kriminalitet och återföra de som 
begått brott till samhället. Den dagen en person beslutar sig för att avsluta sin 
kriminella livsstil ska det inte finnas någon kö till avhopparverksamheten. Samtidigt 
måste vi också satsa mer på förebyggande verksamheter. För den som på allvar vill 
minska våld och kriminalitet är grunden att bygga ett rättvist samhälle. 

För oss i Vänsterpartiet är trygghet inte bara en fråga om att bekämpa kriminalitet. I 
dag är det till exempel många som inte omfattas av socialförsäkringssystemen – 
arbetslösa och sjuka som istället måste söka försörjningsstöd. Människor som är på 
botten kläms åt hårdare. Även den som lever sitt liv med en normbrytande 
funktionalitet har mött ett allt hårdare klimat i samhället. De ska förstås ha samma 
möjlighet till ett gott liv som alla andra. Därför måste lagstiftningen om LSS efterlevas 
och skyddet ytterligare stärkas. 

Att vara pensionär kan för många också kännas otryggt. Dels handlar det om pension 
som är svår att leva på, men även på grund ensamhet och olycksrisker. Därför vill 
Vänsterpartiet driva på för gratis broddar, skapa en träffpunkt för äldre, sänka 
avgiften för hemtjänst och införa ramtid för ökad valfrihet. Vi vill skapa mötesplatser 
för alla åldrar, satsa på så kallad social samvaro i hemtjänsten, utöka 
ledsagarservicen, återöppna ett demenskafé och säkerställa att Tyresös pensionärer 
äntligen får de träffpunkter vi så länge har kämpat för. 

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och vi ser att kvinnor upplever större otrygghet 
än män. Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt 



 

 

sexuellt våld, och många kvinnors och flickors liv begränsas – både i det offentliga 
och privat. Tillsammans med kvinnojourer, fackförbund och feministiska föreningar 
bygger Vänsterpartiet allianser och formulerar lösningar. Vänsterpartiet ser också 
stora fördelar med att skapa tillgängliga mötesplatser för unga kvinnor och tjejer. 
Slutligen har Vänsterpartiet länge arbetat för att skapa jämlikhet inom vård och 
omsorg. Ojämlikheten i hälsa ökar kraftigt i vårt land på grund av reformer som 
öppnat upp för privatiseringar och marknadsanpassningar. En av de reformer som 
tydligt bidragit till den ökade ojämlikheten är just LOV. Flera aktuella rapporter visar 
att mer vård ges till rika och relativt friska, medan det är glest med vårdcentraler 
både på glesbygd och i fattiga förorter. De äldre, multisjuka, arbetsskadade, alla de 
som skulle behöva vården bäst får istället mindre av vårdens resurser. Att riva upp 
LOV:en är en prioriterad fråga även i Tyresö. 
 

Vänsterpartiet vill: 

- Satsa på att öka fritidsgårdarnas fältverksamhet till året runt med mer 
personal och mer förebyggande arbete. 

- Att kommunen satsar på resurser på tidiga insatser mot missbruk och psykisk 
ohälsa. 

- Riva upp LOV:en 
- Sänka avgiften inom hemtjänsten och införa ramtid 
- Öppna en träffpunkt för kommunens äldre 
- Öppna en mötesplats för kommunens unga kvinnor och tjejer 

 
Kultur för alla – inte bara några få 

Det ska vara lätt att utöva och uppleva kultur. De ickekommersiella mötesplatser 
där vem som helst kan utöva och möta kultur måste bli fler. Vänsterpartiet har 
under många år drivit frågan om ett kulturhus i Tyresö. En lämplig plats kan vara att 
bygga ett Kulturhus i offentlig regi i anslutning till Kvarnhjulet, för att skapa ett 
kulturcentrum med föreningslokaler och kulturskolan, som ska innehålla en rad 
olika aktiviteter. 
 
För Vänsterpartiet är det centralt att kultur och fritid sprids över kommunen och 
görs tillgänglig för alla – oavsett inkomst eller funktionsvariation. Stödet till 
föreningslivet ska ge förutsättningar för en bra verksamhet. Tjejers och killars 
idrottande är lika mycket värt och föreningsbidragens utformning ska präglas av ett 
jämställdhetsperspektiv. 
 
Våra fritidsgårdar behöver förstärkning och kunna öka sitt öppethållande för att 
våra ungdomar ska kunna få en mer meningsfull sysselsättning. Generösa 
öppettider och delaktiga ungdomar är avgörande för att fritidsgården ska vara en 
väl fungerande mötesplats som stärker våra ungdomar. En trygg personal med 
långsiktiga anställningar som ger dem möjlighet att bygga förtroende hos 
ungdomarna är också viktigt. 
 
Kulturskolan i Tyresö söker sig många till. För att denna verksamhet ska kunna 
komma fler till del vill Vänsterpartiet på sikt ha en 0-taxa till Kulturskolan och 
föreslår i ett första steg att taxan halveras. Vi vill också att ”El sistema” startas upp i 



 

 

kulturskolan, något som innebär att barn och vuxna musicerar tillsammans i 
samma orkester, något som vi ser som ett bra sätt att öka kontakten mellan 
generationer. 
 
 
Vänsterpartiet vill: 

- Att kommunen arbetar för att ha 0-taxa till Kulturskolan 
- Starta upp ”el sistema”. 
- Ha avgiftsfritt sommarkollo för alla 
- Att kommunen skapar öppna väggar för bland annat muralmålning  
- Öppna ett kulturhus i kommunal regi 

 

Demokrati för alla – inte några få 

För oss är inte politik ett maktspel, en tävling om vem som kan sabotera mest eller 
om vem som ska regera med vem. För oss handlar det om att skapa ett samhälle 
som gör livet bättre för alla. Tydliga reformer från vänster ger ett ökat jämställt och 
jämlikt samhälle. Politiker är era främsta företrädare och ska därför också använda 
varje skattekrona på bästa möjliga sätt. Och för oss handlar det bland annat om att 
inte sälja kommunens gemensamma tillgångar. Kommunens verksamhet finansieras 
utav dig som betalar skatt. Det betyder att vi har ett särskilt ansvar att värna varje 
krona eftersom det är frukten av människors arbete. 

Vår syn på vad som är en god investering skiljer sig dock från alliansens. Vi tycker 
att det i första hand är kärnverksamheten- skola, äldreomsorgen, barnomsorgen 
och de sociala skyddsnäten som det bör satsas pengar på, inte fördyrande 
privatiseringar och upphandlingar. Vänsterpartiet driver också att varje krona inom 
välfärden ska gå till barnen, de äldre, de sjuka, inte till välfärdsföretagens vinster.  
 
Vänsterpartiet ser rollen som politiker inte främst som ett yrke, utan ett 
förtroendeuppdrag där man representerar kommuninvånarna. Att ett kommunalråd 
har en lön långt över genomsnittet för kommuninvånarna är oskäligt och därför bör 
denna sänkas.  
 
Slutligen ser vi att i en demokrati, är det viktigt att ständigt arbeta för just demokrati. 
Detta är inget stillestånd utan en ständig process som alltid behöver bearbetas. I 
kommunen ser vi att vissa kommundelar har lägre valdeltagande än andra och det 
är ett direkt demokratiskt problem.  
 
Vänsterpartiet vill: 

- Att arvoden för kommunal,- och oppositionsråd sänks 
- Att kommunen genomför satsningar på ökat valdeltagande i kommundelar 

med lägst valdeltagande 
 
 


