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FÖRSLAG TILL BESLUT
Vänsterpartiet föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1. fastställa utdebiteringen för 2008 till 20,03 per skattekrona.
2. fastställa Vänsterpartiets prioriterade områden – mål.
3. avslå den borgerliga majoritetens mål för nämndernas verksamhet.
4. fastställa Vänsterpartiets driftbudget 2008 enligt bilaga 1.
5. fastställa Vänsterpartiets investeringsbudget 2008 enligt bilaga 2.
6. fastställa och revidera resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning
enligt Vänsterpartiets budgetförslag 2008.
7. godkänna att nämnder och styrelser under året får besluta om smärre
omfördelningar mellan sina anslag under förutsättning att det inte påverkar
verksamhetens kvalitet. Beslut om omfördelningar ska redovisas till
Kommunstyrelsen.
8. bifalla Vänsterpartiets förslag till KELP för perioden 2008-2010
9. bemyndiga kommunchefen att besluta om sådan omfördelning av
anslagsmedel, som kan vara en följd av den lokala löneöversynen och
låglönesatsningarna inom Kommunals avtalsområde.
10. inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun under
Kommunstyrelsen.
11. inrätta en tjänst som jämställdhetsutvecklare i Tyresö kommun under
Kommunstyrelsen.
12. uttala sig emot att införa ett vårdnadsbidrag enligt den modell regeringen
föreslår samt beslutar att avbryta den nuvarande modellen av vårdnadsbidrag.
13. Barn- och Utbildningsnämnden får i uppdrag att se över det
prestationsbaserade ersättningssystemet med syfte att finna andra mer flexibla
och rättvisa alternativ.
14. Barn- och Utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta avtal med
kravspecifikation gällande personaltäthet, utbildad personal,
verksamhetsberättelser, uppföljning och insyn vid godkännande av privata
förskolor.
15. Socialnämnden får i uppdrag att utreda hur våra äldre, en eller två timmar i
veckan, fritt ska få välja hur de vill att tiden ska användas.
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16. Gymnasie- och Arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda hur de olika
eleversättningarna för gymnasierna ska utformas samt utreda möjligheten att
teckna avtal med andra kommuner för utbildning Tyresö kommun inte kan
erbjuda.
17. Socialnämnden får i uppdrag att utreda om ett kriscentra för misshandlade
kvinnor kan inrättas
18. Gymnasie- och Arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda hur Tyresö på
bästa sätt ska kunna utöka flyktingmottagandet till minst 60 flyktingar per år.
19. Tyresö kommun 2008 och årligen tecknar avtal med Migrationsverket om att ta
emot ensamkommande flyktingbarn.
20. Kommunstyrelsen utreder hur kommunen kan ansöka om statliga
klimatinvesteringar för att bidra till minskade utsläpp av klimatgaser.
21. Kommunstyrelsen tar fram ett program för att minska klimatpåverkan i
enlighet med Vänsterpartiets förslag i investeringsbudget 2008.
22. ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för att utöka
gatubelysningen i miljöer som känns otrygga inte minst för kvinnor.
23. ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram för
att bygga fler hyreslägenheter.

INLEDNING
Nio år av borgerligt styre i vår kommun har satt sina spår, även om vi under de första åtta åren
hade en arbetarregering, som hindrade borgarna att genomföra de mest vansinniga förslagen.
Under parollen ”valfrihet” har ändå ett intensivt systemskifte tagit fart i Tyresö. De senaste
nio åren har enbart privata förskolor startats. I dag drivs 43 % av våra förskolor av privata
företag. Behovet av nya äldreboenden är stort, andelen pensionärer ökar markant under de
närmaste åren. Den borgerliga majoriteten har endast beslutat om ett nytt äldreboende som är
en totalentreprenad. Både byggnation och drift ska skötas i privat regi, kommunen ska endast
köpa platser. Vi efterlyser ett större intresse från majoriteten att planera för äldreboenden, som
motsvarar efterfrågan hos våra äldre.
Den borgerliga majoriteten har infört ”kundvalsmodellen” inom hemtjänsten, vilket betyder
att våra äldre tvingas välja mellan olika firmor när det gäller städning, tvätt och inköp. Nu
finns också ett beslut att själva omsorgen ska skötas i privat regi. I valfrihetens namn är
majoritetens mål att all hemtjänst ska privatiseras. Vår äldreomsorg kommer långt ned på
listan av landets 290 kommuner - 258:e plats när det handlar om utbildade anställda och
228:e plats för boendestandard särskilda boenden.

5
Under de borgerliga åren har vi hamnat på näst sista plats bland Sveriges alla kommuner när
det gäller lärartäthet. Skolbarnsomsorgen ligger också väldigt illa till med alltför stora
grupper, 43,6 barn per avdelning mot riksgenomsnittet som är 31,7.
Den borgerliga majoriteten blundar fortfarande för de problem vi har i vår kommun. Trots att
de vet att det prestationsbaserade ersättningssystemet inom förkola, grundskola,
skolbarnsomsorg och gymnasium inte räcker till utan många resultatenheter tvingas spara och
går med underskott, görs inga satsningar på att förbättra situationen. De enda gånger som
borgarna åstadkommit någonting är när de tack vare den tidigare riksdagsmajoriteten kunnat
få statsbidrag.
Tyresö kommun påverkas också av att vi under drygt ett år haft en borgerlig regering. Vi kan
redan se konsekvenserna av deras politik. Klyftorna mellan rika och fattigare har ökat.
Nedskärningar i a-kassa, begränsad tid för att ha a-kassa på halvtid, neddragning av pengar till
den kommunala vuxenutbildningen och arbetsmarknadsåtgärder, gör att fler människor blir
utanför och beroende av försörjningsstöd. Fler arbeten skapas inte genom utanförskap och
försämringar i socialförsäkringssystemen. Förutom att människor far illa så blir resultatet att
kommunerna får minskade skatteintäkter som i sin tur minskar möjligheten att ha en
verksamhet med god kvalitet.
Den borgerliga majoriteten i Tyresö lägger nu fram en budget för 2008, som återigen visar på
en ovilja att satsa på våra kärnverksamheter för att höja kvaliteten. Verksamheterna nöja sig
med en uppräkning av löner och inflation på 2 % och uppräkning som beror på
befolkningsförändringar. Tyresös hela budget omfattar 2008 1,6 miljarder kronor och av dessa
har den borgerliga majoriteten diskuterat hur 15 miljoner kronor ska fördelas. I sista stund
satsar de 9 miljoner kronor för att öka personaltätheten i grundskolan, eftersom kritiken mot
vår låga lärartäthet har varit stark. Den satsningen tycker vi är positiv men inte tillräcklig för
ett möta de behov som finns.
Vi vet att personalen inom våra verksamheter kämpar hårt för att ge så god kvalitet som
möjligt med knappa resurser. Få anställda och ökad arbetsbörda ökar risken för sjukdom och
arbetsskador. Rejäla satsningar på våra barn, unga och äldre lyser fortfarande med sin
frånvaro. Den borgerliga majoriteten föreslår en höjning av Tyresös äldreomsorgstaxa. Det är
verkligen att låta våra pensionärer drabbas av försämringar från alla håll. Pensionärerna har
inte fått någon skattesänkning av den borgerliga regeringen. 2008 ska de dessutom i Tyresö
betala mer för sin nödvändiga omvårdnad. Det anser vi är djupt orättvist mot våra äldre.
För den borgerliga majoriteten i Tyresö är det uppenbarligen viktigare att inte höja skatten, än
att se till att våra barn och unga får en bra start i livet och att våra äldre och funktionshindrade
får den goda omvårdnad de har rätt till. För borgarna är själva skattesatsen ett mål och inte ett
medel för att förbättra verksamheterna. Emellertid verkar en skattesänkning inte genomförbar
– ens för den borgerliga majoriteten.
Vänsterpartiet tar ansvar för och värnar om det välfärdssystem vi gemensamt byggt upp. Vi
satsar på högre personaltäthet för våra barn och unga. Vi vill att det ska vara möjligt att
kombinera föräldraskap med förvärvsarbete. Om inte barnomsorgen byggs ut, tvingas många
att stanna hemma med vårdnadsbidrag – en både dyr och ur jämställdhetssynpunkt ytterst
tveksam lösning. Vi vill att våra äldre ska ha en bra, värdig och trygg ålderdom. Vi vill att
vårt flyktingmottagande ska vara värdigt en solidarisk kommun. Tyresö kommun ska
självklart ha en grön profil och därför måste arbetet med miljöfrågor prioriteras, om Tyresö på
allvar ska bli en ekologiskt hållbar kommun. För att kunna utveckla välfärdssystemet och
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miljöarbetet anser vi att det är nödvändigt att höja skatten med 40 öre 2008. Det är en garanti
för att vi kan behålla och långsiktigt förbättra de kommunala verksamheterna.
Vårt förslag till skattehöjning med 40 öre betyder 32 miljoner kronor mer till verksamheterna.
För skattebetalarna innebär höjningen att den som tjänar 20 000 kronor i månaden får betala
80 kronor mer i skatt per månad. Med en lön på 25 000 kronor i månaden blir det 100 kronor
mer per månad. Denna höjning anser vi vara ett måste för att våra barn, unga och äldre ska
garanteras rätt till utveckling och trygghet.
Vänsterpartiet arbetar för en sådan utveckling i Ett Tyresö för alla!

VÄNSTERPARTIETS PRIORITERADE OMRÅDEN
Vår vision
Vår vision är ”Ett Tyresö för alla”. Vi vill ha ett Tyresö, som är socialt och ekologiskt hållbart
och med mångfald och jämställdhet.
I vårt kommunalpolitiska arbete betyder detta att vi utgår från att alla människor har lika
värde, oavsett klass, kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder och att vi visar
tolerans och respekt för varje enskild individ. Vi vill förbättra demokratin så att alla
människor som bor i Tyresö kan känna sig delaktiga i kommunens planering och beslut. Vårt
mål är också att med vår politik utjämna klyftorna mellan kvinnor och män, fattiga och rika
och mellan ung och gammal.
I vårt Tyresö för alla ska invandrade kvinnor och män, barn och unga inte diskrimineras och
vi ska vara en kommun fri från rasism och diskriminering. I alla förslag som vi lägger har vi
ett barnperspektiv i enlighet med FN: s barnkonvention. Äldre och funktionshindrade ska
kunna leva, bo och verka i vår kommun på lika villkor som andra invånare. Arbetet med
Agenda 21 är för oss ett högt prioriterar område och ska vara vägledande i kommunens
miljöarbete. Kommunen ska aktivt delta i det nationella arbetet för att minska klimatpåverkan.
Vi satsar på våra barn och unga
Vårt förslag till skattehöjning på 40 öre betyder 32 miljoner kronor att fördela på viktiga
områden. Våra barn och unga har högsta prioritet och totalt satsar vi dryga 23 miljoner på
förbättringar dessa grupper. Detta betyder fler anställda inom samtliga områden. Vårt
långsiktiga mål är att Tyresö ska bli en av landets bästa kommuner för barn och unga.
Förutom satsningar på fler anställda återinför vi kulturbidraget, så att alla barn i grundskolan
kan delta i kulturaktiviteter utan kostnad för föräldrarna. Vi gör satsningen på
jämställdhetsarbetet bestående genom att inrätta en heltidstjänst för en genuspedagog. Vi vill
att våra barn, när de är på fritids, ska kunna erbjudas läxläsningshjälp, vilket är möjligt med
fler anställda. Fler barn ska få chansen till en bra sommarupplevelse, därför föreslår vi att
sommarkolonin startar igen.
Vi vill ha fyra fullvärdiga fritidsgårdar i Tyresö kommun. Krusboda, Trollbäcken och Strand
ska bli riktiga fritidsgårdar med uppsökande verksamhet. Fritidsgårdarna har stor betydelse
för att ge våra barn och unga en bra fritid. Vi ser att vandalisering och våldsbrott ökar, vi vet
att allt fler barn och unga mår dåligt. Färre vuxna i skolan och avsaknaden av fritidsgårdar är
en av orsakerna till denna utveckling. Fritidsgårdarna har stor betydelse i det förebyggande
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arbetet med ungdomar. De anställda på fritidsgårdarna känner ungdomarna, de är ett viktigt
vuxenstöd och kan slå larm om någonting håller på att gå snett. Vi vill också ha fritidsklubbar
för barn 10-12 år i alla kommundelar och föreslår till att börja med att en sådan startar i
Krusboda till höstterminen 2008.
Tyresö kommun ska leva upp till FN: s barnkonvention. Vi vet att behovet att ha någon som
lyssnar och kan förmedla våra barn och ungas åsikter är stort. Vi har tillsammans med
socialdemokraterna och miljöpartiet motionerat om att kommunen ska anställa en
barnombudsman. Vi finansierar därför en sådan tjänst i vårt budgetförslag.
Vårt Tyresö ska vara en kommun med mångfald
Tyresö kommun har avtalat med Migrationsverket att ta emot 30 flyktingar per år. Vi anser att
en solidarisk kommun kan ta emot betydligt fler. Vi ger i vårt budgetförslag gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att förbereda för hur vi kan ta emot fler flyktingar, minst
det dubbla antalet. De flyktingar som kommer till Tyresö erbjuds undervisning i svenska för
invandrare (SFI) och praktik på halvtid. Det är bra, eftersom praktik underlättar inlärningen av
ett nytt språk.
Vi vill att våra flyktingar ska få en extra ersättning utöver försörjningsstödet och föreslår en
ersättning på 500 kronor i månaden en kostnad på 0,8 miljoner kronor. Tyresö kommun ska
också ta sitt ansvar för de ensamkommande flyktingbarnen och varje år teckna avtal med
Migrationsverket om att ta emot ett antal av dessa barn. Vi måste ta vårt ansvar för att de
snabbt får en hemvist och inte tvingas leva flera månader i transitanläggningar, som inte är
fullvärdiga boenden.
Vi ser allvarligt på att rasism och nazistiska rörelser har fått fotfäste i Tyresö kommun,
speciellt allvarligt är att många unga lockas till dessa rörelser. Vi måste tillsammans ta
krafttag och hitta strategier för att motverka detta. Av den anledningen har Vänsterpartiet lagt
en motion om att Tyresö kommun ska ingå i den Europeiska koalitionen av städer/kommuner
mot rasism.
Vårt Tyresö ska bli ett föredöme i miljöfrågor
Det borgerligt styrda Tyresö lever inte upp till miljökraven. Vi måste börja leva upp till de
nationella målen. Det finns statliga pengar att söka. Det är viktigt att miljöanpassa
transporterna, dels att öka andelen kollektivtrafik, cykeltrafik och gående, dels att minska
biltransporterna. Skötselplanen för naturmark ska uppdateras och grönplanen ska vara
vägledande vid all planering av parker. Den mat som serveras till våra barn, unga och äldre
ska i största möjliga utsträckning vara KRAV-märkt.
Andelen hushållssopor som ska förbrännas måste minska och antalet återvinningsstationer i
anslutning till bostadsområden öka. Direktverkande el ska inte vara tillåtet vid nybyggnation.
Vi vill att biobränsle, solenergi med mera ska användas vid uppvärmning av bostäder och
företag. Vi kräver att alla detaljplaner för nybyggnation – i enlighet med gällande lagstiftning
– föregås av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Vi vill motverka segregation i kommunen och det betyder att vi ska bygga fler
hyreslägenheter framför allt i kommundelar med stor andel bostäder med äganderätt. All
nybyggnation ska vara anpassad för funktionshindrade. I vår investeringsbudget gör vi en rad
satsningar på trygghet för våra Tyresöinvånare genom fler gång- och cykelvägar och bättre
belysning.
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Vi vill satsa på upprustning av våra parker i centrala Bollmora och bygga fler
dagvattenanläggningar. Tyresö kommun ska också vara en föregångare vid inköp av
miljöbilar och ska som ett minimum leva upp till det statliga kravet att 85 % av nyinköpta
fordon ska vara miljöbilar. I vår investeringsbudget har vi reserverat 4 miljoner kronor för att
ta fram ett program med syfte att minska klimatpåverkan. Vänsterpartiet arbetar för att Tyresö
ska bli en Sveriges bästa miljökommuner.
Vårt Tyresö ska bli jämställd kommun
Fortfarande finns det mycket att uträtta när det gäller att öka jämställdheten mellan kvinnor
och män. Kvinnor diskrimineras alltjämt när det gäller lönesättning, anställningstrygghet,
arbetstider och a-kassa. Det finns också stora brister i vår kommun när det gäller att ta hänsyn
till kvinnornas livssituation. Kvinnor har ett annat rörelsemönster än män. De åker mer
kollektivt och rör sig mer mellan olika platser, t.ex. för att hämta de barn på förskolan och för
att handla mm. Den fysiska miljön måste bli mer tillgänglig och tryggare, t.ex. genom fler
gång- och cykelvägar och bättre belysning.
Vi ser fram emot den löneöversyn av de lägsta lönerna, som kommunens personalkontor har
påbörjat. Det finns pengar avsatta i budget 2008 för en särskild låglönesatsning och det finns
pengar reserverade, när löneöversynen är klar. Vi kommer att följa resultatet med stor
uppmärksamhet och återkommer med satsning på kvinnolöner 2008 – om det visar sig att
detta behövs.
Vi vill anställa en jämställdhetsutvecklare och till den knyta en politisk
jämställdhetsberedning för att arbetet med att utjämna skillnader mellan könen ska ta fart. Vi
föreslår också att tjänsten som genuspedagog vid grundskolorna permanentas så att arbetet
med jämställdhet i skolorna kan fortsätta att utvecklas.
Vårt Tyresö är jämlikt och tillgängligt för våra äldre och funktionshindrade
Våra äldre i Tyresö måste kunna garanteras en bra omvårdnad när de behöver den hjälpen. Vi
satsar därför 2 miljoner kronor på förbättringar inom äldreomsorgen. Vi ger
socialförvaltningen i uppdrag att utreda hur våra äldre ska kunna få större valfrihet att välja
vad de vill göra ett par timmar i veckan. Det kan handla om att gå på promenad, gå till frisör,
handla eller bara ha någon att prata med under några timmar i veckan.
Vi säger definitivt nej till att höja taxan inom äldreomsorgen, som den borgerliga majoriteten
föreslår. Det är ett hårt slag mot våra pensionärer och slår extra hårt eftersom den borgerliga
majoriteten inte satsar ett enda öre på att ge våra äldre en bättre omvårdnad.
Med stor glädje kan vi konstatera att arbetet med tillgänglighetsfrågor har tagit ett kliv framåt.
Vänsterpartiet har arbetat för detta sedan 1985, ett arbete som nu visar sig ge resultat. Numera
ingår arbetet med handikapplanen i kommunens övergripande mål – något som vi tidigare inte
fått gehör för.
Vi ser fram emot att få anta det bostadsanpassningsprogram som kommer, så att vi i
fortsättningen bygger nya bostadsområden som, i motsats till tidigare, är anpassade för
funktionshindrade. Däremot är handikappidrotten i Tyresö kommun fortfarande ett eftersatt
område. Arbetet har nu påbörjats och för att det ska bli verklighet har vi avsatt pengar för en
halvtidstjänst inom kultur- och fritids. Dessutom föreslår vi ett extra föreningsbidrag som kan
utgå till föreningar som engagerar sig i handikappidrotten.
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Alla ska ha råd att bo i vårt Tyresö
Under nio år av borgerligt styre har endast ett fåtal hyreslägenheter byggts. All nybyggnation
är antingen villor eller lägenheter med bostadsrätt. Just nu håller Akelius på att försöka
omvandla sitt omfattande bestånd av hyreslägenheter till bostadsrätter. Det måste finnas
bostadsalternativ i vår kommun för dem som inte har råd till en egen insats eller möjlighet att
låna pengar till rimliga villkor. Vi kommer att säga nej till detaljplaner som innehåller enbart
bostadsrätter och villor. I varje nyproducerat bostadsområde ska det även finnas
hyreslägenheter. Vi vill dessutom ta fram ett program för att bygga hyreslägenheter. Vi ser
gärna att vårt kommunala bostadsföretag, Tyresö Bostäder, börjar bygga hyreslägenheter igen.
Det finns goda exempel i andra kommuner, där man lyckats bygga hyreslägenheter till rimliga
hyror.

I sammanfattningen har vi presenterat våra prioriterade områden och vad vi vill åstadkomma
under 2008. För hela mandatperioden har vi utarbetat ett kommunalthandlingsprogram, som
innehåller våra mål och åtaganden under fyra år. Vi hänvisar till detta program för mera
detaljer (www.vansterpartiet.se/tyreso).

VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG NÄMND FÖR
NÄMND
(total utökning av ram jämfört med majoritetens budget 2008, 32 miljoner kronor)

1. Kommunstyrelsen
Minskning av ram jämfört med majoriteten (- 1,79 miljoner kronor)
1.1. Jämställdhetsarbete (+ 0.51 miljoner kronor)
Jämställdhetsutvecklare (+ 0,5 miljoner kronor)
Vänsterpartiet anser att kampen för en fördjupad demokrati aldrig får avstanna. Jämställdhet
är en förutsättning för att kunna utveckla ett demokratiskt samhälle. Skillnaden mellan
kvinnors och mäns villkor är fortfarande alltför stora. Kvinnor tjänar i genomsnitt 80 % av
vad män gör, trafiken är mer anpassad efter mäns villkor och kvinnor drabbas hårt av det
strukturella våldet.
Om kommunen på allvar ska arbeta med att utveckla jämställdhetsarbetet, anser vi att det
behövs en jämställdhetsexpert, som vi väljer att kalla jämställdhetsutvecklare. Det ska vara en
person med specialkunskaper inom jämställdhetsområdet och som har en kommunal
överblick, kan samordna, ta fram och sammanställa material. Jämställdhetsutvecklaren ska ha
en given roll i anordnandet av utbildningar i jämställdhet och ta fram metoder i jämtegrering,
d.v.s. att jämställdhetsperspektivet genomsyrar hela kommunens verksamhet.
Jämställdhetsberedning (+ 0,01 miljoner kronor)
Till jämställdhetsutvecklarens arbete vill vi också knyta en politisk styrgrupp –
jämställdhetsberedning – bestående av förtroendevalda från alla partier, som finns
representerade i kommunfullmäktige.
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En höjning av lägsta lönerna i Tyresö kommun
I vårt budgetförslag 2007 avsatte vi 7 miljoner kronor – vilket motsvarar en skattehöjning på
10 öre – för att kunna höja inkomsterna för dem med de allra lägsta lönerna, många av dem
kvinnor. Tyresö kommuns personalkontor har nu tagit fram ett program för att göra en
lönekartläggning och arbetet är i full gång. Dessutom finns i lönepotten för kommunals
anställda 0,6 miljoner kronor per månad för låglönesatsningar. Till detta kommer att
personalkontoret avsatt en summa pengar, som ska fördelas ut när lönekartläggningen är klar.
Detta faktum gör att vi i vårt budgetförslag för 2008 inte reserverar några extra pengar. Vi
avvaktar lönekartläggningen och kommer att följa upp att löneskillnaderna har utjämnats. Om
vi ser att satsningen inte får önskat effekt, så har vi för avsikt att återkomma inför budget
2009.
En ekologiskt hållbar kommun
Miljöfrågorna är och har alltid varit i fokus för Vänsterpartiet. Det påbörjade arbetet med att
uppfylla Agenda 21 i kommunen har under den borgerliga majoriteten tappat styrfart.
Resurserna för Agenda 21 arbetet har minskats till ett minimum. Nu har även den borgerliga
majoriteten upptäckt bristerna och satsar 0,5 miljoner kronor för att inrätta en tjänst, som ska
arbeta med miljö- och energifrågor, vilket är bra. Vi reserverar därför inte några pengar för en
tjänst. Däremot reserverar vi i vår investeringsbudget 4 miljoner kronor för arbetet med att ta
fram ett program för åtgärder i syfte att minska klimatpåverkan. Frågan om ett socialt och
ekologiskt hållbart Tyresö måste tas på stort allvar om vi ska kunna nå målen. Under 2008 ska
vårt dokument om ”Hållbar Utveckling” revideras, eftersom de nationella målen annars inte är
möjliga att nå inom en acceptabel tidsram.
1.2.

FN:s barnkonvention och barn och ungas rätt i samhället (+ 0,5
miljoner kronor)

En tjänst som barnombudsman i Tyresö Kommun (+ 0,5 miljoner kronor)
Vänsterpartiet anser att det är hög tid att inrätta en barnombudsman i Tyresö Kommun. Det
måste finnas en person, som arbetar med frågor som rör barn och unga och är en del i
kommunens övergripande kvalitetsarbete. En lokal ombudsman ska ha ett tydligt barn- och
ungdomsperspektiv och ge barn och unga möjlighet att komma till tals. Barnombudsmannen
ska föra barn och ungas talan i frågor som rör arbetsmiljö på förskola/skola/gymnasiet,
informera om FN:s barnkonvention till anställda, föräldrar, barn och unga. Övergripande ska
barnombudsmannen granska kommunala planer och program utifrån ett barn- och
ungdomsperspektiv. Vänsterpartiets anser också att barnombudsmannen ska ta fram riktlinjer
för en barnbilaga och ett barnbokslut till den kommunala budgeten. Barnombudsmannens
viktigaste uppgift är dock att vara en röst och ett stöd till våra barn och unga.
1.3. Besparingar inom kommunstyrelsen (- 2,8 miljoner kronor)
Inget kommunalt bidrag till enskilda vägföreningar (- 0,8 miljoner kronor)
Vänsterpartiet anser att det är fel att kommunen subventionerar enskilda vägföreningar med
kollektivt inbetalade skattemedel och föreslår i likhet med en rad föregående år att detta
bidrag utgår.
Arvoden till politiker (- 1,5 miljoner kronor)
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Vänsterpartiet anser att arvoden till förtroendevalda ska begränsas. Det gäller
sammanträdesarvoden och arvoden till förtroendevalda. 2007 höjdes stödet per mandat för
varje parti, det accepterade vi. Vi röstade emot förslaget om att införa ett fast grundbidrag per
sammanträde och ett höjt arvode för förtroendevalda. Vår besparing innebär att vi antingen tar
bort grundbidraget och har enbart timarvode alternativt enbart ett grundbidrag per
sammanträde.
Kvalitetsarbetet och traineeprogram (- 0,5 miljoner kronor)
Utan att göra några försämringar i kvalitetsarbetet kan anslaget tas bort. Vi anser också att det
så kallade traineeprogrammet har tjänat ut sitt syfte och kan avskaffas. Om den borgerliga
majoriteten vill fortsätta detta arbete inom kommunstyrelsen får det ske inom befintliga
ramar.

2. Barn- och Utbildningsnämnden
Total utökning av ram jämfört med majoriteten 16,05 miljoner kronor
2.1. Förskola (totalt + 5 miljoner kronor)
Mindre barngrupper (+ 3,5 miljoner kronor)
Tack vare statsbidrag från den tidigare majoriteten (s, v och mp) har förskolan i riket och så
även vår kommun kunnat öka personaltätheten. Vänsterpartiets mål är att ha högst 5,0 barn
per anställd, vilket innebär 3 anställda på en grupp om 15 barn. För de mindre barnen är vårt
mål 12 barn per grupp. Förskolan är till för barnens pedagogiska utveckling och inte för att
föräldrarna behöver barnpassning, därför måste vi fortsätta arbetet med att öka
personaltätheten. Vår satsning betyder en ökning av barnomsorgspengen med 3,5 % och
motsvarar 19 nya tjänster inom den kommunala förskolan.
Rätt till förskola 25 timmar i veckan för barn till arbetslösa (+ 1,5 miljoner kronor)
I dag har arbetslösa föräldrar rätt att ha sina barn på förskolan 15 timmar i veckan, vilket är 3
timmar per dag. Vi anser att denna regel strider mot de arbetslösa föräldrarnas möjligheter att
söka arbete och de ökade krav som den nya regeringen ställer på de arbetslösa. Därför måste
regeln ändras så att de arbetslösa föräldrarna kan ha sina barn på förskolan 25 timmar i
veckan. Det ökar möjligheten för föräldrarna att söka arbete men också barnens möjlighet till
att delta i förskolans olika pedagogiska aktiviteter. I ett första steg höjer vi ersättningen till 60
%.
2.2. Grundskolan (+ 11,5 miljoner kronor)
Ökad personaltäthet och mindre klasser (+ 5 miljoner kronor)
Tyresö kommun har låg personaltäthet inom grundskolan. Riksgenomsnittet är 8,3 lärare per
100 elever, men i Tyresö når vi bara upp till 7,2 lärare per 100 elever. Det betyder att Tyresö
kommun ligger på näst sista plats av samtliga kommuner i Sverige (enligt Skolverkets
statistik). Det kan vi i vänsterpartiet inte acceptera. I budget 2008 anstränger sig majoriteten
för att höja kvaliteten genom att skjuta till 9 miljoner kronor. Det är en bra början på ett 9 år
gammalt vallöfte, men räcker bara till för att flytta upp oss från 287 till 280 plats.
Vi föreslår att skolpengen ökar med ytterligare 5 miljoner kronor, vilket ger en total höjning
av skolpengen 2008 med 14 mkr utöver inflationsuppräkning och den demografiska
uppräkningen. Det innebär för 2008 ca 30 nya tjänster inom grundskolan.
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Skolbarnsomsorgen (+ 5 miljoner kronor)
Skolbarnsomsorgen är kommunens ”sorgebarn” när det gäller antalet anställda per barn. I
Tyresö har vi 43,6 barn per avdelning att jämföra med riksgenomsnittet, som är 31,7 (enligt
Skolverkets statistik). Det betyder att Tyresö kommun ligger riktigt illa till. Under 9 år av
borgerligt styre har de inte satsat alls på skolbarnsomsorgen. I stället har det blivit fler barn i
fritidsgrupperna, som ska rymmas i trånga lokaler och fritidshemspersonalen har en hård
arbetsbelastning. Det behövs krafttag för att minska barngrupperna inom skolbarnsomsorgen
och vi vill påbörja det arbetet. Självklart ska våra skolbarn ha en lugn, trygg och pedagogisk
fritidsverksamhet efter skoldagen. Vårt förslag innebär 14 nya tjänster 2008 och är en början
till förbättring.
Jämställdhetsarbetet på grundskolan - tjänst som genuspedagog (+ 0,5 miljoner kronor)
Inom hela utbildningssystemet behövs en kompetenshöjning av hur genussystemet påverkar
flickor och pojkar. Skolans uppgift är att se till att flickor och pojkar inte begränsas i sina liv
på grund av kön. Genusprojektet, som startade 2005 anser vi ska permanentas för att
jämställdhetsarbetet ska fortsätta. Den borgerliga majoriteten har inte reserverat några pengar
i budget 2008 för jämställdhetsarbetet.
Förstärkning av modersmålsundervisningen och svenska 2 (+ 1 miljon kronor)
All forskning pekar på att en förutsättning för att klara av grundskoleutbildningen är ett bra
modersmål. Inlärning av svenska som andra språk är också ett viktigt inslag för att ge våra
elever med annan etnisk bakgrund bättre förutsättningar. Vi vet att det finns stora behov av att
förstärka modersmålsundervisningen och svenska 2, men detta nonchaleras helt av den
borgerliga majoriteten. Vi vill förstärka modersmålsundervisningen och svenska 2 så att
undervisningen kan ske i mindre grupper.
2.3.

Fritidsverksamheten för barn och unga (+ 2,2 miljoner kronor)

Fritidsklubbar för 10-12 åringar (+0,2 miljoner kronor halvårseffekt)
Sedan 1995 har Vänsterpartiet kämpat för att åter starta den fritidsverksamhet för barn 10-12
år, som tidigare fanns i alla Tyresös kommundelar. Idag måste föräldrar söka dispens för att
barnen ska få del av fritidsverksamheten. När ett barn fyllt 10 år förutsätts det att han eller
hon klarar av sin fritid på egen hand efter skoldagen. Alla barn är tyvärr inte mogna för detta.
I dag finns en fritidsklubb vid Nyboda skola och det är bra, men inte tillräckligt. Vi börjar
med att från höstterminen 2008 att starta upp fritidsklubb vid Krusboda skola, eftersom det är
ett mycket barnrikt område.
Fritidsgårdar (+ 2 miljoner kronor)
För ett tiotal år sedan var det en självklarhet att våra ungdomar på sin fritid kunde gå till
fritidsgårdarna. Alla ungdomar deltar inte i föreningslivet och speciellt för dem har
fritidsgårdarna stor betydelse. Den borgerliga majoriteten har lagt ned två fullvärdiga
fritidsgårdar i Krusboda och Trollbäcken och i dag finns bara en fritidsgård vid Nyboda skola.
I Krusboda, Trollbäcken och Strand finns endast träffpunkter med begränsat öppethållande.
För oss i Vänsterpartiet är det helt oacceptabelt speciellt med tanke på det ökande våldet och
missbruket bland ungdomar. Det behövs fler vuxna, som ser våra barn och ungdomar och
fritidsgårdarna med den uppsökande verksamheten är ovärderlig. Träffpunkterna vid
Krusboda, Trollbäcken och Strand ska bli fullvärdiga fritidsgårdar 2008. Det är ett viktigt
inslag i det förebyggande arbetet för barn och unga.
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2.4. Övrigt (+ 0,65 miljoner kronor)
Återinför kulturbidrag till skolorna (+ 0,4 miljoner kronor)
Tidigare hade varje skola ett kulturbidrag, som gjorde det möjligt att någon gång per termin
ge skolbarnen möjlighet till teaterbesök, filmbesök med mera. Detta bidrag avskaffades av
den borgerliga majoriteten och i dag är skolorna beroende av att föräldrarna själva kan betala
för utflykter och annat. För vissa föräldrar är det en extra belastning på ekonomin. Under
2008 kommer staten att betala ut ett statsbidrag till elever i de högre årskurserna med 150
kronor per elev och år. Vi vill att alla barn i grundskolan ska få del av kulturbidraget och
reserverar pengar för de lägre årskurserna.
Sommarkoloni (+ 0,25 miljoner kronor)
Under ett år så prövade kommunen att erbjuda barn, som inte kunde få semester tillsammans
med sina föräldrar (mamma och/eller pappa) att delta i koloniverksamhet. Detta bidrag drogs
in så snart den borgerliga majoriteten kom till makten. Vi vill återinföra möjligheten att ge
fler barn en bra sommarupplevelse och reserverar pengar för en återstart av
sommarkoloniverksamheten.
Upprustning av Tyresös förskolor och skolor
Den borgerliga majoriteten har beslutat att 15 miljoner kronor av 2007 års överskott i all hast
ska användas innan årets slut för att rusta upp lokalerna. Vi anser det också nödvändigt att
rusta upp våra lokaler, men hade önskat att förskolorna och skolorna hade fått vara med och
påverka.
2.5. Besparingar (-3,3 miljoner kronor)
Matematiktest i årskurs 3 avskaffas (- 0,3 miljoner kronor)
Det finns redan matematiktest i årskurs 2 och 5 och vi anser att detta är tillräckligt för att testa
elevernas matematikkunskaper. Att följa upp barns kunskaper kan ske på många andra bra sätt
än genom standardiserade tester.
Vårdnadsbidrag (- 2,7 miljoner kronor)
Den borgerliga majoritetens införande av kommunalt vårdnadsbidrag i Tyresö strider med
största sannolikhet mot den svenska lagstiftningen. Dessutom är det ett djupt orättvist bidrag,
eftersom det bara gynnar familjer med höga inkomster. Ensamma mammor eller pappor har
inte en chans att ha råd. Vänsterpartiet är inte emot att föräldrar ges möjlighet att stanna
hemma längre med sina barn, men det måste ske efter den välfärdsmodell vi har i Sverige, det
vill säga att utöka föräldraförsäkringen. I juli 2008 kommer troligen en lagstiftning som gör
det möjligt för kommunerna att betala ut ett skattefritt bidrag till de föräldrar som stannar
hemma och vårdar sina egna barn. Vi i Vänsterpartiet är emot denna form av vårdnadsbidrag.
Det är en kvinnofälla. Vi vill avskaffa vårdnadsbidraget och anser inte att kommunen ska
införa denna frivilliga form av vårdnadsbidrag.
Startbidrag till privata förskolor (- 0,3 miljoner kronor)
Den borgerliga majoriteten anser privata förskolor ska få ett startbidrag för att ge likvärdiga
förutsättningar för kommunala och privata förskolor. Vi i Vänsterpartiet vänder oss emot detta
startbidrag. Om ett företag ska starta en verksamhet är det självklart att de får stå för sina
kostnader för inventarier. Vi säger definitivt nej till att kommunens skatteintäkter ska gå till
startbidrag för privata förskolor.
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2.6. Utredningsuppdrag
Det prestationsbaserade pengasystemet inom förskolan/grundskolan/skolbarnsomsorgen
Vi vet att det prestationsbaserade pengasystemet med en ersättning per barn gör det svårt att
täcka förskolans/skolans/skolbarnsomsorgens verkliga kostnader. Pengasystemet är trögrörligt
och det är svårt att anpassa personalstyrkan under året. Många resultatenheter kämpar med
ständiga underskott. Vi vill därför att Barn- och Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se
över det prestationsbaserade ersättningssystemet och undersöka om det finns andra mer
flexibla och rättvisa alternativ.
Privata förskolor
Under 9 år av borgerligt styre har de satsat på enbart privata förskolor och det gör att vi 2007
har 44 % förskolor i privat regi och 52 % i kommunal regi Vi ser en stor fara i denna
utveckling. För varje privat förskola som startas minskas det kommunala ansvaret för
förskolorna. Vi vill inte ha privata förskolor, eftersom de försvårar möjligheterna till
planering av förskoleverksamheten. Om en privat förskola läggs ned, är det fortfarande
kommunens ansvar att ta emot barnen, vilket kan innebära större barngrupper. Den borgerliga
majoriteten ställer heller inte samma krav på insyn i de privata förskolorna. Endast 23 % av
personalen inom privata förskolor har en pedagogisk utbildning, något som den borgerliga
majoriteten blundar för. Vi vill uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att arbeta fram
ett avtal med privata förskolor, som innehåller krav på personaltäthet, utbildad personal, insyn
och årliga verksamhetsberättelser.

3. Socialnämnden
Total ökning av ramen jämfört med majoriteten 5,2 miljoner kronor
3.1. Äldreomsorgen och handikappomsorgen (+ 3,35 miljoner kronor)
Satsningar på anställda inom särskilda boenden (+ 2 miljoner kronor)
Vänsterpartiet förslår en satsning på anställda inom äldreomsorgens särskilda boenden Vi vet
att situationen för de anställda är ansträngd och vi det behövs fler händer i vården. Det finns
flera olika alternativ för att underlätta personalens arbetssituation, till exempel mindre
helgtjänstgöring, vikariepool, ändrad modell för tjänstgöring eller göra timanställningar till
fasta tjänster. Det är personalen, fackföreningarna och förvaltningen som ska diskutera fram
vilken satsning som ger bästa möjliga kvalitet för våra äldre.
Nej till höjda taxor inom äldreomsorgen (+ 1 miljon kronor)
Den borgerliga majoriteten föreslår en höjning av äldreomsorgstaxan. Dels vill man
avgiftsbelägga trygghetslarmen och dels minska det utrymme våra äldre har kvar när
avgiftsutrymmet räknas ut. Den borgerliga regeringens politik har redan slagit hårt mot våra
pensionärer. En höjning av taxan är ytterligare en försämring för våra pensionärer, något som
vi i Vänsterpartiet aldrig kan acceptera.
Våra äldre och funktionshindrade har rätt till en subventionerad snöröjning (+ 0,35
miljoner kronor)
Den subventionerade snöröjningen avskaffades för ett antal år sedan. Resultatet har blivit att
våra äldre eller funktionshindrade antingen blir beroende av andra eller tvingas anlita
kommunens snöröjning till självkostnadspris, vilket blir väldigt dyrt. Vänsterpartiet anser det
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är en rättvisefråga att erbjuda våra äldre och funktionshindrade snöröjning till subventionerat
pris.
3.2. Utredningsuppdrag
Valfrihet för våra äldre
Vänsterpartiet är för valfrihet, men den låga personaltätheten på våra särskilda boenden gör
att det finns väldigt lite tid för de boende att själva bestämma vad de vill göra. Den kan handla
om att gå på en promenad, gå till frisören, handla eller helt enkelt sitta en stund och dricka
kaffe och prata. Vänsterpartiet vill därför att socialförvaltningen ska utreda hur våra äldre, en
eller två timmar i veckan, fritt ska få välja hur de vill att tiden ska användas.
3.3. Individ och familjeomsorg (+ 1,85 miljoner kronor)
Barnbidragshöjningar ska komma alla barn tillgodo (+ 0,65 miljoner kronor)
Vänsterpartiet anser att det är bra att alla Sveriges kommuner följer den riksnorm, som
infördes för ett antal år sedan. Det innebär att försörjningsstödet inte är beroende av var i
landet man bor. Däremot finns det problem med konstruktionen av försörjningsstödet,
eftersom barnbidragshöjningar inte kommer de familjer till godo, som är beroende av
försörjningsstöd. Barnbidrag räknas som en inkomst och dras av från försörjningsstödet. Vi
anser att alla barn ska få del av barnbidragshöjningar. Vi vill därför höja normen för
försörjningsstöd, så att alla familjer får del av barnbidragshöjningar. Den senaste
barnbidragshöjningen var 2005 och den ska alla barn få del av, även om föräldrarna är
beroende av försörjningsstöd.
Kvinnojouren i Tyresö (+ 0,2 miljoner kronor)
Kvinnojouren utför ett frivilligt arbete för att stödja kvinnor som blivit misshandlade. Även
om det nu finns möjlighet att söka statsbidrag för kvinnojourer, så vill vi öka deras utrymme
för att fortsätta det viktiga arbetet med kvinnor som blivit misshandlade. På sikt vill vi att
kommunen ska inrätta ett ”kriscentra”, som finns i en rad andra kommuner och vill därför ge
socialförvaltningen i uppdrag att undersöka om det är möjligt att starta upp ett sådant i
Tyresö.
Ytterligare en tjänst som kurator vid ungdomsmottagningen (+ 0,5 miljoner kronor)
Andelen ungdomar, framför allt flickor, som söker sig till ungdomsmottagningen ökar
ständigt i vår kommun. Den personal som arbetar på ungdomsmottagningen utför ett väldigt
bra arbete, men räcker inte riktigt till för att möta alla de behov våra ungdomar, framför allt
flickor har. Vi vill ha ytterligare en kurator vid ungdomsmottagningen.
En tjänst som ”tillsynsinspektör” (+ 0,5 miljoner kronor)
Anmälningarna om barn som far illa ökar i vår kommun, vilket leder till många fler
utredningar om vilket hjälp barnen behöver. En del barn blir efter utredning placerade i
familjehem och i de svåraste fallen placeras barnen på en institution. Det behövs en person,
som vi här kallar ”tillsynsinspektör”, som följer upp arbetet med barn som far illa. Inom
äldreomsorgen finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska som utövar tillsyn. Vi vill ha en
liknande tjänst inom individ och familjeomsorgen.

4. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Total utökning jämför med majoritetens ram + 7,1 miljoner kronor
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4.1. Gymnasieskolan i Tyresö (+ 5.5 miljoner)
I dag är cirka 2000 elever folkbokförda i Tyresö. Den största delen av dessa studerar också på
Tyresö Gymnasium. 400 av våra Tyresöungdomar har valt att studera på friskolor, trots att
samma program finns i Tyresö, cirka 100 elever studerar på friskolor på program som inte
finns i Tyresö och cirka 400 Tyresöungdomar har valt andra kommunala gymnasieskolor. Det
antal elever från Tyresö som får sin gymnasieutbildning utanför kommunen närmar sig 50 %.
Om denna utveckling fortsätter kommer vi snart inte att ha vårt kommunala gymnasium kvar.
År 2010 förväntas elevkullarna vända neråt och det blir färre ungdomar i kommunen. Trenden
fortsätter i ytterligare några år. För att kunna locka Tyresöungdomarna att studera på Tyresö
gymnasium krävs en hel del åtgärder.
Höjd elevpeng (+ 5 miljoner kronor)
Tyresö gymnasium har den näst lägsta elevpengen i Stockholms län. En höjd elevpeng skulle
kunna innebära fler lärare, bättre elevvård och speciallärare. Vänsterpartiet höjer därför
elevpengen med 5 % till en kostnad av 5 miljoner kronor.
Upprustning av gymnasiet
Stora delar av utrustningen som datorer, dörrar, belysning, stolar, bord mm behöver bytas ut
och rustas upp. Majoriteten har i ett pressmeddelande kungjort att man har för avsikt att satsa
15 miljoner för att rusta skolorna i Tyresö, vilket är bra och nödvändigt. Eftersom budgeten
går med överskott, har majoriteten för avsikt att lägga ut alla inköp på 2007 års budget.
Vänsterpartiet anser att skolorna i kommunen ska ha möjlighet att påverka inköpen och vi
förutsätter att majoriteten också ser till att detta sker.
Uppräkning av lönerna
Majoriteten har avsatt 2 % i löneökningar och prisökningar. Lärarnas avtal är inte klara. Allt
tyder på att resultatet kommer att bli mer än 2 % löneökningar. Enligt uppgift från majoriteten
har man avsatt medel för att täcka de kostnader ett högre läraravtal innebär. Vänsterpartiet
reserverar därför inte ytterligare några medel.
Internationella klasser vid Tyresö gymnasium (+ 0.5 miljoner).
Tyresö kommun har nyligen tecknat avtal med Migrationsverket om sex platser för
ensamkommande barn på Villa Viktoria. Många av barnen är i gymnasieåldern och i
dagsläget går 12 ungdomar i den s.k. asylklassen. Kostnaderna för de ensamkommande
barnens skolgång ersätts av Migrationsverket.
För de ungdomar med annan härkomst än majoritetssamhällets finns vid Tyresö gymnasium
en förberedande klass för de unga som varit i Sverige i c:a 1 – 3 år och som måste lära sig mer
svenska innan de kan välja ett nationellt program, den s.k. IVIC-klassen. Dessa elever har
samma elevpeng som andra på individuella program, 45 000 kr. I Stockholm har samma
grupp ungdomar en elevpeng på 105 000 kronor. Det är därför bra att majoriteten nu höjer
elevpengen med 500 000 kr. Vänsterpartiet menar dock att det inte räcker och vill att
höjningen på den här gruppen ska vara sammantaget 1 miljon kronor.
4.2. Komvux (+0,8 miljoner)
Speciallärare för elever med inlärningssvårigheter (+ 0,5 miljoner)
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För att underlätta för de elever som på grund av läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi inte
lyckades i bra i ungdomsskolan och därför tvingas komplettera på komvux vill Vänsterpartiet
inrätta en speciallärartjänst på Komvux för dessa elever.
Hjälpmedel för elever med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter (+ 0,3 miljoner)
Det är en självklarhet med talböcker och teckentolk. Det är däremot inte en självklarhet med
hjälpmedel till elever med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Vänsterpartiet avsätter
därför 0,3 miljoner kronor för att Komvux ska ha möjlighet att köpa in nödvändiga
hjälpmedel.
4.3. Integrationsplanen
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden antog i september i enighet en integrationsplan. De
flesta av de åtgärder som föreslås bekostas inom ramen för anslaget. Det finns dock några
åtgärder som kräver ekonomiska resurser. Ansvaret för dessa utgifter ligger på olika
förvaltningar. Vänsterpartiet reserverar 1,17 miljoner till kommunfullmäktiges förfogande för
integrationsplanens genomförande.
4.4. Praktikersättning (+ 0,8 miljoner)
De flyktingar som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet i Tyresö förväntas att
studera på svenska för invandrade (SfI) ena halvan av dagen och att praktisera på den andra
halvan. Detta gäller samtliga i arbetsför ålder. Beroende på grad av kunskaper i svenska kan
man praktisera i kommunens egna verksamheter och i företag i kommunen. Vänsterpartiet
anser att den som praktiserar fyra timmar om dagen borde få någon uppmuntran för sin insats.
I dag studerar cirka 130 invandrade kvinnor och män på SfI och praktiserar samtidigt.
Vänsterpartiet avsätter därför 800 000 kronor för att de som praktiserar på halvtid ska kunna
erhålla 500 kronor i månaden i ”stimulansbidrag” utöver försörjningsstödet.
4.5. Utredningsuppdrag
Eleversättningarna
Enligt skollagen har elever rätt att välja en fristående gymnasieskola eller en skola i en annan
kommun om ett nationellt program eller en nationell inriktning inte finns i den egna
kommunen. Majoriteten i Tyresö har dock beslutat att Tyresös ungdomar har rätt att välja
vilken skola de vill oavsett om programmet finns på Tyresö Gymnasium eller ej. Det innebär
en merkostnad för kommunen. I Tyresö finns flera olika eleversättningar beroende på var och
på vilket program eleven studerar. Med tanke på att elevantalet med största sannolikhet
kommer att svikta 2010, är det nödvändigt att det tillsätts en utredning kring hur de olika
eleversättningarna ska se ut. I samband med den utredningen bör också möjligheten att teckna
avtal med andra kommuner kring den utbildning som Tyresö inte kan erbjuda ses över.
Utöka antalet flyktingar som Tyresö tar emot
Tyresö kommun har i ett avtal med Migrationsverket förbundit sig att ta emot 30 flyktingar
varje år. För detta får kommunen ersättning från Migrationsverket. I dagsläget är ersättningen
178 300 kr för vuxna till och med 64 år, 109 500 kr för barn under 16 år och 65 900 för äldre
från 65 år. Bl.a. USA:s anfallskrig i Irak och Afghanistan har lett till att många människor
tvingats fly sina hemländer. En del av dem söker en fristad i Sverige, vilket har lett till att
antalet asylsökande i Sverige har ökat. Genom den tillfälliga lagen och den nya instans- och
processordningen har ett större antal asylsökande än tidigare fått permanenta
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uppehållstillstånd i Sverige och väntar på kommunplacering. Tyresö, som är en rik kommun,
borde därför solidariskt utöka flyktingmottagandet till åtminstone 60 personer. Vänsterpartiet
vill därför att frågan om hur Tyresö kommun ska kunna utöka flyktingmottagandet utreds med
det snaraste och att avtalet med Migrationsverket därmed omförhandlas till att gälla
mottagande för minst 60 personer.

5. Kultur och Fritidsnämnden
Total utökning av ramen 1,1 miljoner kronor
Våra bibliotek och idrottsplatser är viktiga mötesplatser i kommunen. Idrottsutövning och
föreningsliv och kulturaktiviteter ger kommuninnevånarna upplevelser och stimulans, bidrar
till att skapa delaktighet och utgör en motvikt mot de kommersiella krafternas, ofta
våldspräglade och könsdiskriminerad utbud.
Vår uppfattning är att kultur och fritisnämnden ska bidra med verksamheter som motverkar
klass och könsskillnader och som ska omfatta alla kommuninnevånare oavsett etniskt
ursprung.
5.1. Biblioteket (+ 0,4 miljoner)
Väl fungerande, rikt mediemässigt utrustade bibliotek med generösa öppettider är mycket
viktigt i dagens informations- och kunskapssamhälle. Vi anser det angeläget att söndagsöppet
återinförs på huvudbiblioteket, som ju även är konsthall och den enda inte kommersiella
lokalen i centrum.
5.2.

Handikappidrotten (+0,4 miljoner)

En halvtidstjänst för handikappidrotten (+ 0,3 miljoner kronor)
Under 2007 har en person på kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med att kartlägga
funktionshindrades möjlighet att delta i kultur- och fritidslivet. Det har resulterat i en broschyr
med en sammanställning över möjliga aktiviteter för funktionshindrade. För att arbetet ska
kunna fortsätta och handikappidrotten utvecklas vill vi inrätta en tjänst på halvtid.
Stöd till föreningar med handikappidrott (+ 0,1 miljoner kronor)
Vi vill ge ett extra aktivitetsstöd till de föreningar som engagerar sig i handikappidrotten.
5.3. Föreningsstöd (+ 0,2 miljoner kronor)
Våra kultur- och idrottsföreningar är ett viktigt led i det förebyggande arbetet bland barn och
unga. Vi vill därför utöka aktivitetsstödet, för att ge föreningarna bättre möjligheter att ta
emot fler ungdomar.
5.4. Kulturskolan (+ 0,1 miljoner)
Kulturskolan erbjuder en mycket bra verksamhet men för många låginkomsttagare kan
avgifterna utgöra ett hinder för att alla barn ska ha möjlighet att delta. Vi reserverar pengar för
att påbörja en sänkning av avgifterna.
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6. Investeringsbudgeten
Liksom tidigare år är kommunens investeringsbehov stora. Höga investeringskostnader leder
till ökade räntekostnader, vilket gör att vi kan fördela mindre medel till den kommunala
verksamheten. Men investeringar är också till för att få en bra och kvalitativ verksamhet och
är således nödvändiga.
Investeringsbudget redovisas på ett tveksamt sätt
Det nya upplägget med investeringsbudget försvårar den demokratiska insynen. Demokratin
har fått stå tillbaka för att vissa objekt i investeringsbudgeten inte anses vara lämpliga att visas
offentligt. Majoriteten lägger fram klumpsummor för nämnder och avdelningar. Det försvårar
för allmänhet att verkligen få veta vad och hur mycket som verkligen är avsatt. Vi tycker att
det är kommunfullmäktige som ska göra prioriteringarna öppet, även om det ibland försvårar
ett anbudsförfarande. Det är nu lätt att redovisningen i investeringsbudgeten ger intryck av att
det är mycket som ska ske, medan investeringsobjekten i själva verket är utspridda på flera år
eller så är de redan åtgärdade. På så sätt får man plats med många miljoner i en klänning som
egentligen är av avsevärt mindre storlek.
Stora miljöinvesteringar
Inom ramen för Kommunstyrelsen föreslår vi en rad andra åtgärder än majoriteten. Vi vill för
det första att ramen utökas med 700 000 kronor till dels förbättringsåtgärder på cykelstråken,
dels trafiksäkerhetsåtgärder längs Njupkärrsvägen. Vårt tidigare förslag om en ny gångväg
mellan Myggdalsvägen och Nyboda skola har majoriteten äntligen lagt in i budgeten.
Vänsterpartiet avsätter även 200 000 kr för att skapa ”säkrare” gångvägar genom fler eller
bättre belysning. Det är inte minst viktigt för att öka säkerheten och friheten för kvinnor att
röra sig var de vill.
För att få ett ekologisk hållbart samhälle vill vi fortsätta arbetet med att verkställa kommunens
dagvattenhanteringsplan. Anläggandet av öppna dammar bidrar även till ett ökat
rekreationsvärde och en försköning av stadsbilden, vilket Kolardammarna respektive Droppen
är goda exempel på. Vi avsätter därför medel för att bygga ytterligare en dagvattenanläggning
i kommunen. Majoriteten kommer nu äntligen bygga en stadspark med dagvattendamm i
centrala Bollmora, vilket vi föreslagit under mycket lång tid. En central park i Tyresö är
viktigt för stadskänslan, attraktiviteten och inte minst viktig för de som bor i närområdet.
Vänsterpartiet anser att det är bra att det nu finns medel avsatta till upprustning av parker,
men vi saknar förslag till åtgärder i Bollmora. Vi vill under nästa år även rusta upp två
områden/parker i Bollmora. Vilka områden som kan beröras får utredas närmare.
Utemiljön i centrala Bollmora behöver en ansiktslyftning. Vi anser att torget vid
Granängsringen behöver rustas upp (500 000 kr till projektering för nytt torg). Detta bör ske i
samverkan med Tyresö Bostäder.
Vidare är det viktigt att kommunen föregår med gott exempel och köper in miljöfordon.
Fullmäktige har tidigare beslutat att 85 % av nya fordon ska vara miljöbilar. Majoritetens
förslag lever inte upp till den ambitionsnivån, vilket vi vill ändra på. Dock anser vi att den
totala nivån för inköp av nya fordon kan reduceras.
Sista men verkligen inte minst, vill vi att det tas fram ett program för åtgärder som kan
minska klimatpåverkan och avsätter därför 4 miljoner kronor för det ändamålet. Programmet
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kan omfatta åtgärder för att minska vägtrafiken, få fler att cykla eller annat som kan minska
kommunens utsläpp av koldioxid. Kommunen har ett stort ansvar att ställa om till ett samhälle
som minskar klimatpåverkan.
Skolor och idrott
De flesta skolgårdar i kommunen har behov av förbättringar och vi vill därför påbörja en
upprustning vid skolorna Nyboda, Njupkärr och Bergfoten och avsätter därför 1 miljon kronor
för det ändamålet.
Vi tycker inte majoritetens förslag till investering av idrottshallen är på en rimlig nivå och
föreslår därför en lägre summa för denna investering.

7. Övrigt
Ingen utdelning från Tyresö Bostäder (+ 3,17 miljoner kronor)
Vänsterpartiet säger nej till att kommunstyrelsen tar ut en avgift för borgenslån på 3,17
miljoner från Tyresö Bostäder. I stället ska Tyresö Bostäders överskott komma de boende till
del i form av bättre service, upprustning, oförändrade hyror och framför allt gå till byggandet
av fler hyreslägenheter i allmännyttan. Vi accepterar inte att den borgerliga majoriteten tar ut
en extra skatt från Tyresö Bostäders hyresgäster. Det är en orättvis skatt.

Bilaga 1 – Driftsbudget
Vänsterpartiets förslag till förändringar i driftbudget för 2008
Mkr
Mkr
-1,79
Kommunstyrelsen
Tjänst: Jämställdhetsutvecklare
0,5
Jämställdhetsberedning
0,01
Tjänst : Barnombudsman
0,5
Inget bidrag till ensklda vägföreningar
-0,8
Sänkning av politikerarvoden
-1,5
Kvalitetsarbete och trainee-program
-0,5
Barn- och utbildningsnämnden
Höjd barnomsorgspeng, förskolan (19 tjänster)
Höjd barnomsorgspeng, barn till arbetslös förälder
Fler lärare och mindre klasser grundskola (30 tjänster)
Mer personal i skolbarnsomsorg (14 tjänser)
Tjänst : Genuspedagog, grundskolan
Fritidsklubbar för 10-12 åringar
Fritidsgårdar: Strand, Trollbäcken, Krusboda
Återinför kulturbidrag och sommarkolloni
Modersmålsundervigning
Matematiktest i årskurs 3 avskaffas
Vårdnadsbidrag avskaffas
Inget startbidrag till privata förskolor
Socialnämnden
Satsning på anställda inom särskilt boende
Ingen höjning av ålderomsorstaxan
Barnbidragshöjning alla tillgodo
Kvinnojouren

16,05
3,5
1,5
5
5
0,5
0,2
2
0,65
1
-0,3
-2,7
-0,3
5,2
2
1
0,65
0,2
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Handikapp: Subventionerad snöröjning
Tjänst: Kurator till ungdomsmottagningen
Tjänst: Tillsynsinspektör

0,35
0,5
0,5

Kultur- och fritidsnämnden
Tjänst Bibliotek: Ökad tillgänglighet och service
Tjänst : Samordnare handikappidrotten
Stöd till handikappidrotten
Öka stödet till föreningslivet
Kulturskolan : Minska avgiftens storlek

1,1

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Höjd elevpeng gymnasieskolan
Hjälpmedel dyslexi mm. Komvux
Tjänst: Spcialpedagog Komvux
Internationell klasser
Praktikersätning till flyktingar

7,1

Övrigt
Ingen borgensavgift till Tyresö Bostäder
Reservation för Integrationsplan
Summa ändring mot majoriteten
Finansiering
Skattehöjning 40 öre
Total ökning av ram mot majoriteten
Resultat (Samma som majoriteten)

0,4
0,3
0,1
0,2
0,1

5
0,3
0,5
0,5
0,8
4,34
3,17
1,17
32
-32
-32
0
31,9

0
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Bilaga 2 – Investeringsbudget

Träningshall Dalskolan inkl parkering
Upprustning skolgård Nyboda, Njupkärr, Bergfoten

Vänsterpartiets förslag
2008
2009

2010

Skillnad jämfört med
majoriteten
-20
9 100
0
0
-20
9 100

7 400
0
7 400

-7 000
1 000
-6 000

1 000
1 000

1 000
1 000

Förbättringsåtgärder cykelstråken
Trafiksäkerhetsåtgärder Njupkärrsvägen
Upprustning torg vid Granänsringen
Säkrare gångvägar, bättre belysning

300
400
500
200
1 400

0
400
500
200
1 100

300
400
500
200
1 400

Dagvattenhanteringsplan

2 000
2 000

2 000
2 000

0
0

Park 1 i Bollmora
Park 2 i Bollmora

500
500
1 000

500
500
1 000

500
500
1 000

-2 420
4000
1 580

0
4 000
4 000

0
4 000
4 000

Fordon/maskiner
Program för klimatminskande åtgärder

