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Inledning  

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti vars värdegrund präglas av jämlikhet, 
frihet och solidaritet. Dessa värden präglar den politik vi vill driva i Tyresö . 
 
Vi socialdemokrater tror på människan. Vi tror på samhällets kraft och vi tror på 
jämlika möjligheter. Vi vill arbeta för ett demokratiskt samhälle som inte bara tar 
tillvara alla människor, utan som också skapar möjligheter för alla att nå sin fulla 
potential. Oavsett bakgrund, uppväxtförhållande, kön eller sexuell läggning ska 
samhället undanröja de hinder som finns. 
 
Vi socialdemokrater vill skapa ett samhälle som bygger på solidaritet och jämlikhet. 
Ett samhälle där alla har samma möjligheter och där alla är trygga. Ett samhälle med 
bättre folkhälsa, högre skolresultat, minskat utanförskap och högre tillit. Vi 
socialdemokrater tror på politikens möjlighet att förändra och förbättra samhället.  
 
För att vi tillsammans ska kunna bygga ett solidariskt samhälle krävs det att vi är 
trygga. När vi är trygga litar vi på varandra och vi tror på att vi gemensamt kan klara 
de utmaningar som finns i samhället. Vi vill möta den växande otryggheten med 
utökad samverkan mellan kommunens verksamheter, Polisen och civilsamhället. Vi 
ska vara bestämda när vi tar itu med kriminaliteten. På längre sikt behövs också 
starka sociala insatser. Det är genom att vi arbetar tillsammans på olika nivåer, med 
både hårda och mjuka värden, som vi bygger trygghet.  
 
Tyresö är på många sätt en underbar plats. Närheten till naturen och storstan. Den 
blandade bebyggelsen och vårt rika kultur- och föreningsliv lägger grunden till att vi 
är många som älskar att bo i Tyresö. Pedagogerna som sliter i skolan skapar goda 
förutsättningar för våra barn. Personalen i äldreomsorgen som bemöter våra äldre 
med respekt. Alla fantastiska föreningar som skapar mervärde åt människor i alla 
åldrar.  
 
Vi socialdemokrater tror att många känner att det är en ynnest att bo i kommunen. 
Samtidigt finns det mycket som behöver förändras, mycket som kan bli bättre. Vi 
socialdemokrater vet att Tyresö kan bättre och vi har en vision för hur vi ska nå dit. 
Arbetet för ett jämlikt samhälle måste börja redan i skolan. Det är där ojämlika 
förutsättningar har störst chans att brytas. Därför vill vi socialdemokrater göra 
satsningar för att ge varje elev samma förutsättningar, oavsett bakgrund, situation 
eller vilken skola man går på. Alla skolor i Tyresö ska vara bra skolor för alla elever.    
 
En förutsättning för ett starkare samhälle är god och hållbar tillväxt, där ekonomin är 
stark och med hög sysselsättningsgrad. Ett samhälle där människor tas tillvara av 
arbetsmarknaden så att vi tillsammans skapar ett tryggare och mer jämlikt Tyresö. Ett 
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samhälle där människor känner gemenskap och har möjlighet till egen försörjning 
och ett rikt fritidsliv.  
 
Våra ambitioner för Tyresö är stora. Den utveckling som vi hittills sett bygger inte en 
starkare kommun. Vi socialdemokrater lovar att bryta trenderna med försämrade 
skolresultat, ideologiska privatiseringar och underskott av platser inom såväl förskola 
som äldreomsorg. För att kommunen ska bli ännu bättre att bo i krävs en 
framtidsinriktad politik som utvecklar och inte avvecklar kommunens verksamheter.  
 
Kraftfulla satsningar inom framförallt förskola, skola och äldreomsorg måste 
genomföras. Vi socialdemokrater vill utveckla möjligheterna för våra barn att få en 
bra, trygg och pedagogisk skolgång, så att alla barn får samma möjligheter när det är 
dags att ta steget in i vuxenlivet.  
 
Vidare vill vi utveckla möjligheterna för våra äldre. Genom satsningar på 
äldreomsorgen vill vi skapa en trygg och värdig ålderdom som inte exkluderar eller 
förvisar äldre från kommunen. Vi vill också skapa en meningsfull vardag för Tyresös 
äldre med kommunala träffpunkter och där föreningslivet får större möjligheter att 
bidra med verksamhet och aktiviteter.  
 
Rättigheterna i socialtjänstlagen måste värnas, människor i behov av samhällets stöd 
måste få det. Med satsningar på både äldreomsorg och på individ- och 
familjeomsorgen vill vi se till att inga människor fastnar i utanförskap eller fastnar i 
hemmet på grund av bristande stöd.  
 
En av de största utmaningarna som Tyresö står inför är bostadsbristen. Vi 
socialdemokrater vill ta krafttag för att fler människor ska kunna få en egen bostad. Vi 
vill bygga fler billiga hyresrätter och stoppa utförsäljningen av allmännyttan. Vi 
behöver utveckla hyresmarknaden i Tyresö för att komma till rätta med 
bostadsbristen och få en bostadsmarknad som är till för alla.  
 
Det jämlika samhället är tryggare och bättre för alla, oavsett ekonomisk och social 
situation. Det jämlika samhället är även i snäv ekonomisk mening effektivare än det 
ojämlika samhället. Tyresö behöver politisk förändring. Först då kan vi skapa ett 
starkare och tryggare Tyresö.  
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Sveriges bästa skolkommun 
Vi socialdemokrater har som mål att Tyresö ska bli Sveriges bästa skolkommun. För 
att det ska bli verklighet behöver vi tänka nytt och framtidsinriktat. Den 
besparingspolitik som nu präglar skolan måste få ett slut. Vi vill utveckla skolområdet 
så att alla barn och ungdomar i Tyresö ges samma möjligheter att nå sin fulla 
potential. 
 
Det krävs breda satsningar inom hela skolspektrat. Vi socialdemokrater står för en 
ambitionshöjning inom såväl förskola, skola, fritids som gymnasium. Med breda 
satsningar kan vi fånga upp barn och ungdomar som annars lämnas utanför. 
En jämlik skola är bra för samhället, bra för Tyresö. Att alla får en bra utbildning och 
tas om hand i skolsystemet skapar vinster både på kort och lång sikt. En 
behovsanpassad skola bidrar till att samhället blir bättre för alla och att ingen lämnas 
utanför.  
 
Oavsett vilken skola i Tyresö barnen går i ska föräldrar kunna känna sig trygga i att 
eleverna ges möjligheter till en bra skolgång. Vi socialdemokrater vill skapa en 
modern skola där lärare, pedagoger och rektorer ges adekvata möjligheter att 
utveckla sin skola.  
 
Den negativa trend, både när det gäller betygsutveckling och antal barn som inte 
klarar målen i Tyresös skolor måste brytas. Det kan vi bara göra tillsammans. Vi vill 
låta proffsen få vara proffs, men med tydliga mål, strukturer och spelregler. 
Pedagogerna måste få rimliga resurser för att kunna utveckla det fantastiska arbete 
de redan gör idag.  
 
Vi kommer genomföra en rad kvalitetssatsningar i Tyresö, där mindre barngrupper 
och högre lärartäthet är de viktigaste för att ge skolan rätt möjligheter. Men vi vill 
också rusta upp lärmiljöer och kringmiljöer, renovera och ta tillvara på befintliga 
skolor istället för att genomföra dyra nybyggen.  
 
Vi socialdemokrater vill se satsningar på elevhälsan. Dels på individnivå genom 
mobila stödteam, mer fysisk aktivitet i skolan och ett arbete för att säkerställa att 
antimobbningsarbetet fungerar på samtliga Tyresös skolor. Dels på strukturell nivå, 
där vi vill öka samarbete och samverkan mellan skolor, men även göra förskole- och 
skolmiljöerna så gift- och kemikaliefria som möjligt.  
 
Vidare vill vi ha en högre andel ekologisk mat och göra skolan mer ekologiskt hållbar. 
För att alla barn, oavsett bakgrund, könstillhörigheter eller identifikation, ska ges 
samma möjligheter vill vi arbeta mer inkluderande. Vi vill stärka normkritiken i 
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undervisningen samt kraftigt öka resurserna till de elever som är i behov av särskilt 
stöd.  
 
Vi vill att Tyresös skolor gemensamt tar fram ett program för studiero i pedagogiska 
miljöer för att öka barnens möjligheter att ta tillvara undervisningen. För att ge 
pedagogerna större möjlighet att möta barnen så vill vi införa en ny typ av resurs som 
kan avlasta lärarna, främst vad gäller administrativa arbetsuppgifter. Vi vill också 
införa professionella mentorer för att avlasta lärarna och ge mer tid för undervisning. 
 
För att tillse att det finns en reell valfrihet i Tyresö vill vi socialdemokrater utveckla 
olika typer av skolor, med olika inriktningar och pedagogiska metoder. Mindre skolor 
för yngre elever ska ha sin självklara plats i Tyresö. Vi vill bevara de mindre skolorna 
och inte styra om till enbart större skolfabriker.  
 
Vill vi skapa en sammanhållen skolgång bör vi också ha en aktiv politik genom hela 
skolgången. Vi ser till att utveckla förskolan, skolan, fritids och gymnasiet i en 
gemensam riktning där tidiga insatser för barn med särskilda behov är en 
självklarhet. Förstärkt läxhjälp, satsningar på fritidshem, utvecklade profilklasser och 
vikariepool till förskolan ska ses som en naturlig del av skolpolitiken.  
 
Vi socialdemokrater anser att en kommun som Tyresö bör ha ett fullskaligt 
gymnasium präglat av jämlikhet och kompetens. För att detta ska bli möjligt vill vi 
återbygga Tyresö Gymnasium med de teoretiska programmen, men också på kort 
sikt utveckla de yrkesförberedande linjerna. I det arbetet är det av vikt att vi rustar 
upp, moderniserar och aktivt arbetar med miljön i Tyresö gymnasium och samtidigt 
fortsätter driva uppbyggnaden av Campus Tyresö.  
  
Fortsättningsvis vill vi att förskolan ska vara inkluderande för alla och även skapa 
goda möjligheter för föräldrar. Därför vill vi se till att erbjuda förskola när föräldrar 
behöver den. Vidare vill vi ge föräldrarna större möjligheter att styra antalet 
förskoletimmar, oavsett arbetslöshet, föräldraledighet eller annat.  
 
För oss socialdemokrater är det självklart att ett aktivt politiskt och framtidsinriktat 
arbete är det som borde prägla Tyresös skolpolitik. Vi måste säkerställa att 
kommunens skolor är välfungerande för alla barn och ungdomar, där ingen lämnas 
utanför eller inte passar in. Skolan ska anpassas efter eleverna och den pedagogiska 
verksamheten bör definieras av det rådande forskningsläget.  
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Prioriterade åtgärder; 
 

 Minska antalet barn i barngrupperna och klasserna samt öka lärartätheten. 
 Införa en läsa, skriva och räkna-garanti. Inga barn ska lämna skolan utan 

grundläggande kunskaper. 
 Höja resultaten, fler elever ska nå gymnasiebehörighet. 

 
En bättre skolmiljö för alla; 
 

 Ökade resurser för barn i behov av särskilt stöd. 
 Införa mobila stödteam. 
 Mer fysisk aktivitet i skolan.  
 Kompetensutveckling för pedagoger för barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättning. 
 Ökad samverkan mellan kommunens skolor, kulturskolan, idrottsföreningar 

och andra aktörer. 
 Gemensamt kommunövergripande program för studiero.  
 Pröva aktivitetsskjuts på fritids. 
 Högre andel ekologisk och närproducerad mat. 
 Förstärkt antimobbningsarbete med hjälp av beprövade kartläggningar och 

uppföljningar. 
 Årlig utvärdering av skolornas antimobbningsarbete.  
 Vikariepool i förskolan. 
 Införa en ny typ av resurs, som kan assistera pedagogerna och avlasta 

administrativa arbetsuppgifter. 
 IKT (informations- och kommunikationsteknik) ska lyftas i hela kommunen. 
 Samma krav på kommunala och privata skolor. 
 Ökat samarbete med lokala fackförbund för att stärka lärares och annan 

skolpersonals möjligheter. 
 Bred översyn av behovet av specialpedagoger. 
 Rätt pedagogisk utbildning är en förutsättning för lärarna, därför vill vi förbättra 

kompetensutvecklingen. 
 

Alla ska utvecklas i skolan; 
 

 Förstärkt läxhjälp i skolan och på fritids. 
 Införa kostnadsfri simskola. 
 Tillgängligt fritids med utvecklade fritidsklubbar. 
 Förskola efter behov. Ingen ska behöva tacka nej till arbete på grund av 

bristande tillgång till förskola. 
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 Införa professionella mentorer för att avlasta lärarna. 
 När andra metoder inte fungerar, omplacera elever som mobbar. 
 Ovillkorlig rätt att byta till valfri skola för elev som konstaterats vara mobbad. 
 Nolltolerans mot att elever lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. 
 Översyn av resursfördelningssystemet för att skapa en mer jämlik skola. 
 Utveckla profilklasser. 
 Införa internationella profilklasser på Nyboda. 
 Återupprätta Familjecenter. 
 Särskilda satsningar för skolor som vill göra extra insatser för 

funktionsnedsatta. 
 

Schyssta lokaler skapar goda förutsättningar; 
 

 Upprustning av lärmiljöer. 
 Renovera och underhålla äldre skolor (t.ex. Kumla skola, Krusboda skola och 

Fårdala skola).  
 En giftfri skola med bra inomhusklimat. 

 
Trygghet för Tyresös yngsta 
 

 Bygga fler och rusta upp befintliga förskolor. 
 Kommundelsgaranti på tre månader i förskolan. 
 Öka personaltätheten i förskolan. 
 Minska barngrupperna i förskolan och säkra att Tyresö följer Skolverkets 

rekommendation om småbarnsgrupper på max 12 barn. 
 Öka föräldrars möjligheter att styra antalet timmar i förskolan. 
 En giftfri förskola och strukturerat miljöarbete på alla förskolor.  

 
Återuppbygg Tyresö Gymnasium; 
 

 Tillgång till sommargymnasium. 
 På sikt återuppbygga de teoretiska delarna. 
 Utveckla de yrkesförberedande programmen. 
 Rusta upp Tyresö Gymnasium. 
 Skapa ett attraktivt Campus Tyresö där Gymnasiet och C3L samverkar med 

högskola, näringsliv och övrig arbetsmarknad. 
 Utöka utbudet av distansutbildningar i samverkan med högskolor. 
 Utöka vuxenutbildningen. 
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Utveckla skoldemokrati och inkludering; 
 

 Införa ungdomsråd. 
 Stärkt värdegrunds- och normkritiskt arbete. 
 Aktivt arbeta med att rekrytera för mångfald. 
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Ungdomar – en ti l lgång 
Ungdomar borde ses som en tillgång för kommunen och inte ett problem. Det är av 
yttersta vikt att de första stapplande stegen in i vuxenlivet tas på fast mark och att 
våra ungdomar har möjligheter och en grundtrygghet.  
 
Vi socialdemokrater vill se ökade insatser för ungdomar för att stimulera en 
meningsfull fritid. Detta för att varje individ är unik och att steget in i vuxenvärlden ska 
bli så lätt som möjligt.  
 
En av vår samtids största utmaningar är ungdomsarbetslösheten och här finns det 
insatser att göra på kommunal nivå. Med en stark politisk vilja och kraftfulla 
kommunala reformer kan vi underlätta för ungdomar att ta det första klivet in i 
arbetslivet.  
 
I Tyresö finns det områden där ungdomar i större utsträckning segregeras från 
samhället och hamnar allt längre från arbete och trygghet. Granängsringen är det 
område där segregationen är som störst, droghandeln ökar och där behövs särskilda 
insatser. Därför vill vi, i samverkan med det lokala föreningslivet, arbeta för att öppna 
en träffpunkt eller fritidsgård för ungdomar i Granängsringen.  
 
Genom ett utökat samarbete mellan kommun och näringsliv kan vi skapa fler 
möjligheter för ungdomar. Samtidigt ökar förutsättningar för en levande och hållbar 
tillväxt i Tyresö. Det finns goda exempel från andra kommuner på positiv samverkan 
som resulterat i att alla ungdomar som sökt sommarjobb också fått det.  
 
Ett viktigt steg i att ungdomar känner sig som en del av samhället är att ge dem 
möjlighet att påverka. Därför vill vi införa ett ungdomsråd som är rådgivande åt 
kommunens politiker i de beslut som berör ungdomar.  
 
Att den psykiska ohälsan bland unga växer är ett problem, som måste adresseras 
med kraft. Därför vill vi socialdemokrater se ett utökat samarbete mellan landsting 
och kommun för att aktivt arbeta med psykisk ohälsa bland ungdomar. Vidare vill vi 
utveckla den kommunala socialpsykiatrin med riktade insatser till ungdomar och 
hemmasittare.  
 
Vi anser att Tyresö Kommun ska, i aktiv samverkan med Tyresö Bostäder, Svenska 
kyrkan och privata arbetsgivare, arbeta för att erbjuda alla ungdomar sommarjobb.  
 
Prioriterade åtgärder; 
 

 Sommarjobbsgaranti för ungdomar enligt Nynäshamnsmodellen. 



 
 

Kommunalpolitiskt handlingsprogram  
 

Socialdemokraterna i Tyresö Adress: Björkbacksvägen 37 (gaveln) Postadress: 135 40 Tyresö 
Telefon: 08-712 80 30 E-post: tyreso@socialdemokraterna.se  Hemsida: www.socialdemokraterna.se/tyreso  

 

 Öppna fritidsgård eller träffpunkt i Granängsringen i samverkan med det lokala 
föreningslivet. 

 Utöka samverkan mellan kommun och landsting och utveckla socialpsykiatrins 
verksamhet riktat mot unga och hemmasittare. 

 
Meningsfull fritid skapar meningsfulla ungdomar; 
 

 Tillföra resurser till Café Bonza för att utveckla verksamheten. 
 Aktivt arbeta tillsammans med föreningar för att öka möjligheterna för 

ungdomar. 
 Gratis SL-kort för de Tyresöelever som väljer att gå på Tyresö Gymnasium. 
 Införa ett ungdomsråd. 

 
Bekämpa ungdomsarbetslösheten; 
 

 Införa aktivt uppsökande för att erbjuda arbetslösa ungdomar utbildning. 
 Tillsammans med arbetsförmedling och det lokala näringslivet skapa ett 

jobbtorg. 
 Utöka antalet extratjänster inom kommunens verksamheter. 
 Utöka antalet traineejobb för unga arbetslösa.  
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Alla ska vara trygga i  Tyresö 
För att Tyresö ska utvecklas som en attraktiv kommun att bo och leva i krävs det att 
kommunens invånare är trygga. Många Tyresöbor upplever en ökad otrygghet och 
detta måste tas på allvar och bemötas med kraftiga insatser.  
 
Insatserna måste dock präglas av en bredd och vi socialdemokrater vill arbeta med 
både mjuka och hårda trygghetsskapande insatser. Vi ser trygghet som ett bredare 
begrepp som handlar om allt från säkerhet och välfärd till jämlikhet.  
 
Vi socialdemokrater vill arbeta både på kort sikt, genom t.ex. kameraövervakning och 
bättre upplysning av gemensamma ytor, och på lång sikt genom t.ex. stärkta 
förebyggande insatser inom socialförvaltningen, satsning på fritidsgårdar och 
inkluderande stadsplanering.  
 
Även polisens närvaro i Tyresö måste förbättras och kontakten med kommunens 
personal och ungdomar måste öka. Ett samhälle där polismyndighet samverkar med 
föräldrar, skola, fritidsgårdar och socialtjänst tror vi är en av nycklarna till ett tryggt 
Tyresö.  
 
Vi vill också utveckla och utöka det inledda arbetet med föräldrautbildningar. Vidare 
ska kommunen ha en effektivare samordning mellan de aktörer som arbetar mot hot 
och våld i nära relationer.  
 
Prioriterade åtgärder 
 

 Ökad belysning på gemensamma ytor. 
 Införa trygghetsvakter i Tyresö kommun. 
 Driva på för polisstation i Tyresö. 

 
Trygghetsskapande för en trivsam kommun 
 

 Driva på för ökad polisiär närvaro och bättre samverkan mellan polis och 
kommun. 

 Effektivisera samordning med aktörer som arbetar mot hot och våld i nära 
relationer. 

 Införa en kommunal trygghetsjour. 
 Införa ett särskilt stöd till projekt inriktade på att öka tryggheten i utsatta 

områden. 
 Öka kameraövervakningen i otrygga miljöer i Tyresö. 
 Ge stöd till verksamheter där äldre ungdomar är goda förebilder. 
 Ge stöd till föreningar som aktivt arbetar med trygghetsskapande insatser. 
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 Arbeta för att införa säkra skolvägar i Tyresö. Barn och ungdomar ska kunna 
ta sig säkert till skolan. 

 Fortsätta satsa på det trygghetsskapande samverkansarbetet. 
 Stödet till kvinnojouren ska stärkas. 
 Arbetet mot alkohol och droger bland unga ska stärkas. 
 Aktivt stötta föräldrar i utsatta områden. 
 Fler fältassistenter inriktade på att arbeta i otrygga områden. 
 Utveckla arbetet med föräldrautbildning. 
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Ett  bra arbetsliv  för alla 
 
Vi anser att kommunen ska vara en god förebild som arbetsgivare genom att 
förbättra arbetsvillkoren för sina anställda. Tyresö kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. Det skapar inte bara möjligheter för en välfungerande kommun utan 
också ett gott arbetsmarknadsklimat.  
 
Goda möjligheter för en stark arbetsmarknad och en aktiv politik mot arbetslöshet är 
ett fundament för ett tryggt och jämlikt Tyresö. Vi ska hela tiden se till att så få 
människor som möjligt är i behov av försörjningsstöd och att så få ungdomar som 
möjligt hamnar i långvarig arbetslöshet. Detta för att öka sammanhållningen och 
känslan av att vara i ett sammanhang i kommunen.  
 
Vi socialdemokrater vill bekämpa utanförskap och långvarig arbetslöshet av både 
mänskliga och ekonomiska skäl-. När arbetslösheten bekämpas frigörs resurser till 
välfärd som är kärnan i ett tryggt och jämlikt Tyresö.  
 
Vi vill också arbeta för en inkluderande arbetsmarknad i Tyresö. Genom riktade 
insatser kan vi göra kommunen mer tillgänglig, samt aktivt arbeta för att kommunen 
ska anställa fler personer med funktionsnedsättning. 
 
Slutligen vill vi använda extratjänster i kommunen, vilket inte görs idag. Det innebär 
att kommunen låter människor som står långt ifrån arbetsmarknaden arbeta i 
välfärden, men staten står för kostnaden. Det kommer innebära fler händer i vården 
och fler vuxna bland barnen.   
 
 
Prioriterade åtgärder; 
 

 Införa extratjänster i kommunen. 
 Tyresö kommun ska ta fram ett program för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
 Införa en kommunövergripande integrationsplan för att förbättra integrationen. 

 
En levande arbetsmarknad; 
 

 Öka antalet traineejobb för unga arbetslösa. 
 Öka samverkan mellan kommun och näringsliv. 
 Tyresö kommun ska aktivt arbeta med att anställa fler personer med 

funktionsnedsättning. 
 Stärka socialförvaltningen för att motverka utanförskap. 
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 Ingen ska behöva tacka nej till jobb för att det inte finns barnomsorg. 
 Tillsammans med arbetsförmedlingen och näringslivet skapa ett jobbtorg i 

Tyresö.  
 
En attraktiv arbetsgivare;  
 

 Införa heltidsarbete som norm. 
 Endast använda andra anställningsformer än tillsvidareanställning i 

undantagsfall. 
 Intensifiera arbete för jämställda löner och arbetsvillkor. 
 Genomföra projekt med anonymiserat ansökningsförfarande vid nyanställning. 
 Tyresö kommun ska arbeta för att ha en mer balanserad fördelning av kvinnor 

och män på alla nivåer. 
 Ta fram en strategi för ett hållbart arbetsliv och minskade sjukskrivningar. 
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Att bli  äldre i  Tyresö ska vara värdigt 
Att bli gammal i Tyresö ska vara glädjande. Det ska vara värdigt och man ska ha 
möjlighet att fortsätta leva ett gott liv. För att detta ska vara möjligt behöver vi 
utveckla synen på äldre i kommunen. Seniorer måste sluta ses som en belastning 
och istället ses som personer med behov som alla andra.  
 
Vissa äldre har av förklarliga skäl svårare att tillgodose sina behov själva. Det kan 
handla om sjukdom, krämpor, ensamhet eller andra svåra utmaningar. För detta 
behöver vi bygga upp ett ordentligt skyddsnät. Det handlar dels om den mänskliga 
värdigheten, dels om att man kan skjuta upp ett sjukdomsförlopp med adekvata 
insatser. Det behövs åtgärder, både för att bryta ensamhet och för att ge skälig 
omsorg och omvårdnad. Vi socialdemokrater vill göra en kursändring för 
äldrepolitiken i Tyresö.  
 
Vi behöver se över riktlinjerna för handläggare, för att tillse att ingen som har behov 
hamnar utanför äldreomsorgen. Översynen är också viktig för att minska 
arbetsbelastningen för handläggare och för att handläggarna ska ha möjlighet att 
fortsätta ge ett gott stöd och göra rättssäkra bedömningar. 
 
Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att medborgare kan välja sin välfärd, 
därför vill vi återinföra reell valfrihet i kommunen. Forskningen är tydlig vad gäller 
lagen om valfrihetssystem (LOV) och vad den får för konsekvenser för brukare och 
personal. ”LOV skapar ofrihet och kan ge mardrömmar” som en forskare vid Umeå 
universitet uttryckte det.  
 
Istället för att skapa större valfrihet, som intentionerna med lagen var, har LOV 
försämrat valfriheten för de äldre, gjort valet svårare och med mindre professionellt 
stöd. Detta är ett problem och därför vill vi återinföra Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) vid upphandling av all äldreomsorg. Men framförallt vill vi utveckla den 
kommunala äldreomsorgen.  
 
För att stärka äldres möjligheter till en meningsfull vardag behöver vi införa 
kommunala träffpunkter. Behovet är stort och träffpunkter är viktiga för att bryta 
ensamhet och förskjuter sjukdomsförlopp. De är en ren vinstaffär för en kommun, 
både i mänskliga termer och ekonomiska, då behovet av dyra omvårdnadsinsatser 
minskar.  
 
Vi vill också att Tyresö införa en kommungaranti inom äldreomsorgen. Ingen 
människa ska tvingas flytta från kommunen enbart på grund av hög ålder. Det är inte 
värdigt att äldre tvingas flytta till olika platser runt om i Sverige för att Tyresö kommun 
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saknar platser på äldreboende. Detta måste åtgärdas omedelbart och det görs 
genom att kraftigt utöka äldreomsorgsplatserna inom kommunen.  
 
Tyresö kommun behöver helt enkelt se till att de framtida behoven av äldreomsorg 
finns att få inom kommunens gränser. Vidare vill vi socialdemokrater införa en garanti 
för att äldre över 85 år ska erbjudas plats på äldreanpassat boende utan 
biståndsbedömning.  
 
Det är också av vikt att vi bibehåller och utvecklar valmöjligheterna för våra äldre när 
det gäller vård och omsorgsboenden. Idag är det kommunala äldreboendet 
Björkbacken det mest populära valet för brukarna. Det måste vi ta tillvara. Därför vill 
vi inte lägga ned Björkbacken, utan rusta upp och renovera det.  
 
Vi socialdemokrater vill se så stor valfrihet som möjligt i kommunen. I det arbetet 
behöver vi se till att de äldre kan välja ett kommunalt äldreboende. Därför vill vi att 
det finns minst ett kommunalt ägt och drivet äldreboende i kommunen. I planeringen 
för framtiden, bör andelen kommunalt ägda och drivna äldreboenden i Tyresö utökas. 
 
Vi behöver även stärka möjligheterna att kunna bo kvar i samma kommundel, även 
när omsorgsbehovet blir så stort att man behöver särskilt boende. Därför vi vill utreda 
möjligheterna att bygga nya äldreboenden i Krusboda och på Brevik. Vi vill även 
utreda möjligheterna till att öppna finskspråkiga avdelningar på äldreboenden i 
Tyresö kommun.  
 
Vidare vill vi socialdemokrater att de äldre som omfattas av hemtjänsten ska känna 
sig trygga. Genom att investera i välfärden, kan våra äldre få möta bättre hemtjänst, 
men samtidigt möta färre individer. Du ska veta vad din hemtjänstpersonal heter. 
 
Demokratiarbetet för äldre är viktigt, att ta del av samhället och att kunna organisera 
sig är av stor vikt. Vi vill införa nolltaxa i lokaler på dagtid för 
pensionärsorganisationer. För att äldrefrågorna ska prioriteras i kommunen behöver 
det i direkt anslutning till valet införas en äldrenämnd i den politiska organisationen.  
 
Prioriterade åtgärder; 
 

 Ingen ska behöva flytta från kommunen bara för att den blir äldre och får 
större omsorgsbehov 

 Rusta upp Björkbacken och utveckla Björkbackens äldreboende 
 Återinföra frihet att välja för medborgare i kommunen och ta bort LOV. 
 

 



 
 

Kommunalpolitiskt handlingsprogram  
 

Socialdemokraterna i Tyresö Adress: Björkbacksvägen 37 (gaveln) Postadress: 135 40 Tyresö 
Telefon: 08-712 80 30 E-post: tyreso@socialdemokraterna.se  Hemsida: www.socialdemokraterna.se/tyreso  

 

Ett tryggt Tyresö för äldre; 
 

 Bygga fler äldreboenden och öka andelen kommunalt drivna och ägda. 
 Införa en äldrenämnd, för att stärka äldres politiska inflytande. 
 Skapa kommunala träffpunkter för äldre.  
 Införa nolltaxa för lokalhyra under dagtid för pensionärsorganisationerna.  
 Ökat ekonomiskt stöd till pensionärsorganisationerna. 
 Stärka stödet för anhörigvårdare genom att införa en anhörigkonsulent och 

utveckla forum för anhöriga. 
 
Äldreomsorgen ska utvecklas inte avvecklas; 
 

 Kvalitetshöjande insatser inom äldreomsorgen. 
 Garantera att äldre över 85 ska få plats på äldreanpassat boende. 
 Arbeta för att öppna mellanboenden för äldre. 
 Öppna en finskspråkig avdelning inom äldreomsorgen. 
 Öppna ett äldreboende i varje kommundel. 
 Utreda möjligheten att ta bort minuträkningen inom hemtjänsten. 
 Införa vikariepool i hemtjänsten. 
 Införa kostnadsfritt trådlöst nätverk på samtliga äldreboenden. 
 Kvalitetshöjning på maten som serveras inom äldreomsorgen. 
 Öka andelen ekologisk och närproducerad mat inom äldreomsorgen. 
 Ge äldre större möjligheter att styra sina hemtjänsttimmar. 
 Våra äldre ska möta ett begränsat antal hemtjänstpersonal. Målet ska vara 

högst 9 personer per brukare och tvåveckorsperiod. 
 Ta fram en äldrestrategi för Tyresö kommun. 
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Rätt ti ll  välfungerande välfärd 
Tillgängligheten till vård i Tyresö är under all kritik. Landstingsmoderaternas 
handfallenhet har skapat en situation där Tyresö har ett kraftigt kapacitetsunderskott 
inom primärvården. Vårdcentralerna är överfulla. Vi Tyresöbor vittnar om månader i 
väntetid för att träffa en läkare och många tvingas söka vård utanför kommunen.  
 
Den här situationen är inte värdig en kommun som Tyresö. Vi lovar därför att kraftigt 
bygga ut primärvården i Tyresö. Det handlar om främst två saker: mer resurser och 
en ny vårdcentral. Vinner Socialdemokraterna valet i Stockholms läns landsting och i 
Tyresö kommun kommer vi öppna en vårdcentral i centrala Tyresö, på eller i 
närheten av Granängsringen. 
 
Vidare vill vi genomföra ett påverkansarbete inåt landstinget för att driva igenom att 
alla vårdcentraler ska inrymma en så kallad geriatrisk mottagning (mottagning 
specialiserad mot äldre). Dels skulle det avlasta den övriga vården om äldre får en 
specialiserad mottagning. Dels gör forskningsläget klart att specialiserade 
mottagningar för äldre skapar bättre vård, bättre bemötande och leder till mänskliga 
vinster som dessutom är ekonomiskt lönsamma.  
 
Vad kommunen däremot ansvarar för är den omsorg som bedrivs enligt Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). I det 
arbetet kan bli Tyresö bättre. Alla dem som arbetar inom dessa verksamheter ger 
trygghet till de personer som behöver det allra mest, men kommunen behöver göra 
mer. Därför vill vi se till att bygga bort underskottet av platser inom LSS-boenden i 
Tyresö. Idag tvingas kommunen att köpa externa platser till de personer som 
beviljats stöd enligt LSS. I vissa fall även betala vite eftersom kommunen inte klarat 
av att erbjuda plats i tillräckligt god tid i enlighet med LSS.  
 
Även omsorgen av personer med funktionsnedsättning enligt SoL lider idag av 
platsunderskott. Det boende som idag drivs av kommunen ligger i utdömda lokaler. 
Därför är det av vikt att kommunen snarast ser till att utöka antalet platser i 
stödboenden i kommunal regi.  
 
Vi socialdemokrater vill utveckla kommunens tillgänglighetsstrategi. Vidare vill vi 
utreda en utökning av träffpunkter för personer med funktionsnedsättning i Tyresö. 
Dessa träffpunkter handlar om att bättre uppfylla den intention i LSS om jämlikhet i 
levnadsvillkor samt full delaktighet i samhällslivet.  
 
 
Prioriterade åtgärder; 
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 Öppna en vårdcentral i närhet till Granängsringen. 
 Införa träffpunkter för personer med funktionsnedsättning. 
 Förkorta handläggningstiden inom socialförvaltningen, exempelvis för utsatta 

barn. 
 
Ett värdigare Tyresö för personer med funktionsnedsättning 
 

 Bygga minst ett nytt LSS-boende. 
 Ta fram en strategi för stödboenden enligt SoL. 
 Geriatrisk mottagning (specialiserad äldremottagning) på samtliga 

vårdcentraler. 
 Förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 
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En kulturkommun för alla 
Ett levande och tillgängligt kulturliv är en förutsättning för en demokratisk, jämlik och 
trygg kommun. Vi socialdemokrater anser att kulturlivet i Tyresö behöver en 
riktningsförändring. Genom ökade kommunala, ekonomiska resurser till kultur ska 
Tyresö bli mer sammanhållet. Vi socialdemokrater är helt säkra på att ett rikt kulturliv 
skapar mervärden i kommunen.  
 
Kulturen är en enorm resurs som för människor närmare varandra, stärker och 
främjar demokratin, samt motverkar kriminalitet och otrygghet. I en tid då demokratin 
behöver stöd och allt fler känner en ökad otrygghet ska kulturen ha hög prioritet i 
Tyresö kommun. 
 
Den största förestående utmaningen kommer vara att tillgodose det stora behovet av 
lokaler till kulturlivet och det lokala föreningslivet. Därför måste kommunen arbeta 
fram ett förslag till ett kulturcentrum, med rimliga hyreskostnader och med stora 
föreningsöverskridande möjligheter.  
 
Ett kulturcentrum i centrumnära läge ska utvecklas till en kreativ och stimulerande 
mötesplats för alla kommuninvånare och för alla olika former av kulturskapande. 
Kulturcentrum ska planeras och drivas i nära samverkan med föreningslivet. Ett 
sådant kulturcentrum medför ett lyft för kultur- och föreningslivet i kommunen. Utöver 
det så behöver kommunen se över lokalförsörjningsplanen, för att säkerställa en 
hållbar lokalutveckling och effektivisering av kommunens lokaler.  
 
Vidare ser vi Kulturskolan som en central del av kulturförsörjningen i Tyresö. Här 
behövs riktade satsningar på tillgänglighet och utveckling. Vi vill se över avgifterna till 
kulturskolan och hitta nya lösningar för att inkludera fler barn i verksamheten. 
Dessutom vill vi tillgängliggöra kulturen genom att skapa fler fysiska platser för 
Tyresös barn och ungdomar att utöva just kultur.  
 
Biblioteken är historiskt sett en kulturell medelpunkt och för detta finns det goda 
anledningar. Det behöver vi bygga vidare på. Därför vill vi göra biblioteken mer 
lättillgängliga genom utökade öppettider. 
 
Alla, oavsett ekonomiska förutsättningar, ska kunna ta del av Tyresös kulturliv. 
Resursfördelningen till kulturen ska säkerställa att alla kan delta på lika villkor, oaktat 
kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller annat. 
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Prioriterade åtgärder;  
 

 Skapa ett nytt kulturcentrum i centrumnära läge, med fokus på rimliga 
lokalkostnader för föreningarna samt delaktighet från föreningslivet.  

 Öka tillgängligheten i kulturskolan genom sänkta avgifter och öppna upp för 
fler barn. 

 Se över lokalförsörjningsplanen för en hållbar utveckling och effektivisering av 
lokaler. 

 
En levande kulturkommun; 
 

 Utöka öppettiderna på kommunens bibliotek. 
 Se över föreningsstödet för att göra det mer jämlikt. 
 Inrätta ett förenings- och kulturhistoriskt arkiv i Tyresö. 
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En aktiv idrottskommun 
Ett aktivt fritidsliv är en samhällsvinst på flera plan. Dels har det positiva effekter på 
folkhälsan. Dels finns det vinster i att barn, ungdomar och vuxna har meningsfulla 
aktiviteter att ta del av på fritiden. Tyresö är en framgångsrik breddkommun vad 
gäller idrott. Vi har många stora breddföreningar som tillsammans skapar ett gott 
idrottsklimat och det ska vi fortsätta arbeta för.  
 
Under ett antal år har kommunen vuxit snabbare i invånarantal än vad det har byggts 
idrottshallar. Det har gjort att många föreningar saknar träningstider i sim- idrotts- och 
ishallar, samt på fotbollsplaner och därför måste säga nej till barn som vill idrotta. Vi 
socialdemokrater vill att det anläggs en ny konstgräsplan vid Njupkärrs skola och 
påbörja en ny idrottshall och isyta i kommunen.  
 
Vidare vill vi se över renoveringsbehovet av Tyresös idrottsanläggningar. Idag är det 
löpande underhållet eftersatt och här behövs det reella åtgärder som säkerställer att 
vi fortsätter att ha en god försörjning av anläggningar.  

 
Vi socialdemokrater är dock inte nöjda med det utan vi vill fortsätta utveckla 
föreningslivet. Genom att se över stöden för vuxnas idrottande kan vi skapa 
folkhälsoeffekter även utanför det traditionella föreningslivet. Utvecklingspotentialen 
för anläggningsförsörjning, bokningssystem, informationskampanjer och 
rörelsekampanjer i kommunal regi är enorm.  
 
Det måste bli enklare att idrotta i närheten av bostaden. Vi socialdemokrater vill 
underlätta för spontanidrott genom att se över tillgången till multiarenor, fotbolls- och 
basketplaner i kommunens bostadsområden. Det är i närheten av hemmet som de 
flesta fotbolls- eller ishockeyproffs har tagit sina första steg eller skär.  

 
För att inkludera fler i idrottslivet ska vi snarast se till att slutföra det initiativ till 
sportotek som är taget. Detta för att alla, oavsett ekonomiska förutsättningar, ska 
kunna ta del av Tyresös idrottsliv. Vi vill också att resursfördelningen ska ses över för 
att säkerställa att alla kan delta på lika villkor, oaktat kön, sexuell läggning, 
funktionsnedsättning eller annat.  
 
E-sport växer i Sverige och likaså i hela världen. Det är viktigt att alla som är 
intresserade av sporter med olika karaktär inkluderas i idrotten. Vi kommer se till att 
e-sporter får ett utrymme i Tyresö och att de som utövar e-sport lättare ska kunna 
organisera sig i olika idrottsföreningar 

 
Vidare bör det på samtliga anläggningar finnas möjligheter till avskildhet vid 
duschning. I Tyresö ska ingen hållas utanför idrottslivet på grund av att man av olika 
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anledningar inte vill visa sin kropp för andra.  Vi socialdemokrater anser också att 
kommunen bör underlätta för föreningar att komma ut till skolorna, för att underlätta 
för föreningarna att nå de barn som annars inte är delaktiga i föreningslivet.  

 
 
Prioriterade åtgärder; 

 
 Bygga en konstgräsplan vid Njupkärr och påbörja en ny idrottshall i 

kommunen. 
 Se över regelsystemet för att underlätta idrottande bland vuxna. 
 Öka anslagen till föreningslivet för att säkerställa goda möjligheter till 

verksamhet. 
 
En aktiv idrottskommun; 
 

 Se över renoveringsbehovet av Tyresös idrottsanläggningar. 
 Underlätta för spontanidrott i alla bostadsområden. 
 Införa möjlighet till avskildhet vid duschning i kommunens anläggningar. 
 Se över resursfördelning för att säkerställa ett jämlikt och jämställt idrottsliv. 
 Starta informationskampanjer om rörelsemöjligheter i Tyresö. 
 Se över möjligheterna för att underlätta för E-sportföreningar att bedriva 

verksamhet. 
 Se över anläggningsförsörjningsplanen för att effektivisera användning samt 

åstadkomma en hållbar utveckling.  
 Underlätta samverkan mellan föreningar och skola. 
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En attraktiv kommun att  bo i  för  alla 
Utvecklingen i Tyresö går åt fel håll, trots ett kraftigt ökat behov blir det inte fler 
hyresrätter i Tyresö. Trots en massiv bostadsbrist och med runt 30 000 människor i 
bostadskön tas inte krafttag för ökat bostadsbyggande.  
 
Utförsäljningen av allmännyttan och omställningen mot en allt större del av ägda 
boenden i kommunen är ett problem. Det minskar valfriheten och skapar svårigheter 
för människor när livet förändras. Vi socialdemokrater är säkra på att blandade 
bostadsformer skapar möjligheternas Tyresö med större frihet för individen.  
 
Den trend med utförsäljningar av allmännyttiga bostäder och bristande utveckling av 
hyresrätter måste vändas. Vi vill bygga ett mer jämlikt Tyresö. Därför vill vi helt 
stoppa utförsäljningen av Tyresö Bostäders lägenheter och påbörja bygget av minst 
1000 nya hyresrätter innan 2024. För att ungdomar i bostadsbristens Tyresö ska 
kunna flytta hemifrån behöver vi nya lägenheter för ungdomar. Därför vill vi påbörja 
minst 200 lägenheter anpassade för ungdomar innan 2024. Det handlar om att bygga 
små, billiga lägenheter som ungdomar har råd att bo i. Därutöver vill vi öka antalet 
ungdomskontrakt i Tyresö Bostäders bestånd och förändra Tyresö Bostäders 
inkomstkrav till rimliga nivåer.  
 
De nedslitna miljöerna kring Tyresö Bostäders lägenheter är ett problem. Därför 
måste vi storsatsa på att rusta upp dessa för att skapa mer inkluderande och trevliga 
miljöer. En skärgårdskommun likt Tyresö måste utveckla den vattennära 
upplevelsen. Det ska märkas att Tyresö till stor del är skärgård och därför bör vi 
arbeta aktivt med att tillgängliggöra vattnet. Där det är lämpligt bör man bygga 
strandpromenader samt upprätta strandnära parkmiljöer.  
 
En stor utmaning i kommunen är den trafikutveckling som skett på Tyresövägen. Här 
behövs åtgärder och vi vill påskynda bygget av ett tredje körfält samt utveckla 
konceptet med pendlarparkeringar. Den stora utmaningen är att bekämpa 
trafikproppar och samtidigt arbeta för en hållbar miljö. Därför vill vi utveckla 
kollektivtrafiken. 
 
Prioriterade åtgärder;  
 

 Påbörja bygget av 1000 nya hyresrätter innan år 2024 och 2500 nya 
hyresrätter innan år 2030. 

 Stoppa utförsäljningen av allmännyttan. 
 Utöka kapaciteten på kommunens pendlarparkeringar. 
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Att bygga en kommun för alla; 
 

 Öka andelen ungdomskontrakt hos Tyresö Bostäder. 
 Förenkla Tyresö Bostäders inkomstkrav. 
 Påbörja minst 200 lägenheter för unga innan år 2024. 
 Rusta upp slitna miljöer i anslutning till bostadsområden. 
 Genomföra en bättre blandning av upplåtelseformer i alla kommundelar. 
 Ta fram gestaltningsprogram för Trollbäcken och Tyresö Strand.  
 Utreda möjligheten för mer blandade bostäder, t.ex. hyreshus i Östra Tyresö.  
 Rusta upp torget vid Krusboda centrum i enlighet med de boendes önskemål. 

 
Tyresö, en skärgårdskommun; 
 

 Tillgängliggöra vattnet genom strandpromenader och strandnära parker. 
 Bygga nya och rusta upp befintliga bryggor. 
 Utökad turtäthet för båttrafiken vid Trinntorps brygga. 

 
Trafiken, en utmaning 
 

 Utveckla kollektivtrafiken.  
 Bygga ett tredje körfält på Tyresövägen. 
 Utveckla konceptet med pendlarparkeringar. 
 Se över trafikplaneringen för att underlätta för cyklister och gångtrafikanter. 
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Bättre miljöarbete för en bättre framtid 
Att miljön är en av vår samtids största utmaningar är uppenbart för socialdemokratin. 
Vi behöver arbeta aktivt och snabbt för att nå ett hållbart samhälle, globalt, nationellt, 
regionalt och lokalt. I det arbetet är kommunpolitiken ett viktigt verktyg. Vi vill att 
Tyresö ska bli en fossilfri kommun på sikt. De klimatpåverkande utsläppen i Tyresö 
ska minska med 50% till 2030, jämfört med 1990.  
 
Att vara klimatsmart behöver inte kosta skjortan. Tyresö kommun och Tyresö 
Bostäder ska vara föredömen gällande förnyelsebar energi. Vi socialdemokrater vill 
snabba på en genomgång av alla kommunens lokaler för att minska 
energiförbrukningen genom modern teknik, till exempel solceller och solpaneler på 
tak. 
 
Vi socialdemokrater vill höja ambitionerna för miljöarbetet i kommunen och det 
behöver göras nu. Vi tror att ett miljöråd kan skapa bättre förutsättningar för ett utökat 
miljöarbete i kommunen och fungera rådgivande vid byggnationer och andra beslut 
som kan påverka miljön. Vi vill också att minst 50 % av alla inköp kommunen gör ska 
vara ekologiska till 2020. Det är ett viktigt steg på vägen till att bli en ekologiskt 
hållbar kommun. Vi vill också att Tyresö ska ansöka om att bli en ”Fair Trade-city”. 
 
Vi vill också att kommunens sjöar inventeras. Det är viktigt att sjöarna är friska och 
livskraftiga. Samtidigt vet vi att en del har drabbats hårt av övergödning. Exempelvis 
Öringesjön har under flera år varit hotad, då den håller på att växa igen.  
 
Forskningen visar att det finns stora problem med gifter i vardagen och mikroplaster i 
naturen. Här måste vi arbeta hårdare. Vi socialdemokrater vill att alla kommunens 
lokaler på sikt ska vara giftfria. Vidare måste vi arbeta för att minska utsläppen av 
mikroplaster, där våra konstgräsplaner är en av bovarna. Därför vill vi att alla 
nyanlagda konstgräsplaner ska vara gjorda av miljövänligt material, så kallat 
granulat.  
 
Ett område där det finns utvecklingspotential är delningsekonomi, det vill säga olika 
åtgärder för att underlätta att hyra, låna eller att dela olika saker. Rätt använt finns 
det stora möjligheter att hitta goda miljövinster. En förutsättning för att 
delningsekonomin ska ha en roll i samhället är att den även är socialt hållbar. En 
välfungerande delningsekonomi skapar hållbara miljövinster men får aldrig gå ut, 
vare sig direkt eller indirekt, över arbetsrätt eller tryggheten på arbetsmarknaden. 
 
Det ska vara lätt att göra rätt. Därför vill vi stimulera en högre grad av källsortering i 
kommunen. En mer välfungerande tömning av avfallsstationerna samt kommunalt 
stimulerad hantering av matavfall är två saker vi vill arbeta för. Det ska också vara 
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lätt att transportera sig klimatsmart, därför vill vi stötta både inrättandet av en bilpool 
och en båtpool för att stötta gemensamt resande. Vi vill också underlätta pendling 
med cykel. Då måste cykelvägarna bättre knytas ihop med resten av regionen.  
 
I en storstadsregion är det möjligt att minska de direkta koldioxidutsläppen genom 
smarta lösningar. Samtidigt ökar de konsumtionsbaserade utsläppen som vi 
genererar genom våra köp både i Sverige och från utlandet. Vi vill att Tyresö 
kommun tar fram ett miljöprogram. I detta bör bland annat konsumtionsbaserade mål, 
för att visa de totala effekterna av vår miljöpåverkan tas fram. Vi vill alltså införa ett 
konsumtionsbaserat miljömål, för att förtydliga hur stora koldioxidutsläpp vi Tyresöbor 
genererar.  
 
  
 
Prioriterade åtgärder; 
 

 De klimatpåverkande utsläppen i Tyresö ska minska med 50% till 2030, 
jämfört med 1990. 

 Minst 50 % av kommunens inköp ska vara ekologiska innan 2020. 
 Strategi för att ställa om kommunens lokaler så att dessa blir giftfria. 

 
 
Miljöutmaningen behöver mötas; 
 

 Ansöka om att bli en ”Fair Trade-city”. 
 Nya konstgräsplaner ska vara fyllda med miljövänligt granulat.  
 Införa ett konsumtionsbaserat miljömål. 
 Införa ett miljö- och klimatråd. 
 Uppmuntra inrättandet av en bilpool. 
 Uppmuntra inrättandet av en båtpool. 
 Nya insatser för att stoppa övergödningen av våra sjöar, såsom Öringesjön. 
 Upprätta kommunala lösningar på socialt hållbar delningsekonomi.  
 Minska energianvändningen i kommunens lokaler, genom ett strukturerat 

miljöarbete. 
 Kommunala hus byggs med modern teknik som ger ett tillskott av energi. 
 Stimulera utbyggnaden av solcellslösningar, främst på kommunala byggnader. 
 Kommunalt stimulerad matavfallshantering. 
 Bättre avtal för tömning av avfallsstationerna. 
 Ta fram ett heltäckande kommunalt miljöprogram. 
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Utveckla kollektivtrafiken 
Det finns många vinster att göra med en utvecklad kollektivtrafik. Bland annat 
tillgängliggör det kommunen och regionen för fler människor och gör arbetslivet mer 
flexibelt. Men de stora vinsterna är att trafikproppar minimeras och att miljöarbetet 
underlättas.  

 
Vi vill arbeta för att landstinget kraftigt utvecklar busstrafiken i Tyresö, istället för 
prishöjningar och linjeindragningar som landstingsmoderaterna genomför på löpande 
band. Vi socialdemokrater vill ha busslinjer till Ällmora året runt, en ny linje till Raksta 
och höja turtätheten på flera av kommunens busslinjer. Framförallt vill vi återställa 
turtätheten till city.  
 
Vi vill också arbeta för att rusta upp och utveckla Gullmarsplan som knutpunkt. 
Gullmarsplan ska vara en trivsam och trygg plats att vistas på. Alla ska kunna känna 
sig trygga vid Gullmarsplan, när de väntar på buss, tunnelbana eller tvärbana. Så är 
det inte idag. 

 
Båttrafiken är ännu ett område med stor utvecklingspotential. Vi vill se över 
möjligheten att införa båtlinjer från Trinntorp till både Stockholm och Nacka. Vidare 
vill vi undersöka konsekvenser av en tunnelbanedragning till Tyresö. 
 
Prioriterade åtgärder; 
 

 Utveckla direktbusslinjerna istället för att avveckla dem.  
 Upprusta Gullmarsplan till en trivsam och trygg plats. 
 Rusta upp Tyresö busstorg. 

 
 
För en aktiv kollektivtrafik 
 

 Båtlinje till Nacka. 
 Båtlinje till Stockholm. 
 Buss till Ällmora året runt. 
 Undersök möjligheten för spårbunden trafik till Tyresö i framtiden. 
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Tillsammans sätter vi  Tyresö på kartan 
Att bo och verka i Stockholms kanske vackraste kommun har sina fördelar och detta 
vill vi socialdemokrater givetvis att fler ska få ta del av. Vår uppfattning är att genom 
att stimulera besöksnäringen och näringslivet i Tyresö så stimulerar vi också 
kommunen som helhet.  

 
Vi anser att Tyresö har väldigt mycket att erbjuda och vi bör därför driva på för en 
aktiv besökspolitik. Genom att arrendera mark i skärgårdsmiljö till sommarcaféer och 
restauranger kan vi också få en levande skärgård för Tyresöborna.  
 
För att fler ska kunna arbeta inom kommunen behöver vi ha en aktiv politik för att 
stimulera företagande i kommunen. Då kan vi sätta Tyresö på kartan och få fler i 
arbete. Det finns idag många konkurrenskraftiga företag i Tyresö, men de behöver bli 
ännu fler.  
 
Vi vill ha ett företagsklimat som förbättrar Tyresöföretagens förutsättningar för 
innovation och tillväxt ännu mer. En viktig del i detta är att erbjuda en hög kvalitet på 
det offentliga åtagandet till våra medborgare inkluderande en god kommunal service 
avseende bland annat företagsfrågor.  
 
Vi behöver ytterligare öka samverkan mellan kommunen, det lokala näringslivet, 
arbetstagarorganisationerna och Tyresö gymnasium. På det viset skapas nya, 
innovativa lösningar som stärker konkurrenskraft, bidrar till en hållbar utveckling och 
skapar fler jobb i Tyresö.    
 
Vidare vill vi upprätta ett handelshus i Tyresö för att en aktiv företagspolitik där 
kommunen bidrar till att en god samverkan mellan företagare i Tyresö ska kunna 
skapas. Vi vill aktivt driva på för att ett eller flera hotell ska öppna i kommunen. 
Tyresö är fantastiskt och bör ha en aktiv turistnäring.  
 
Genom att utveckla Tyresös entré till Tyresta nationalpark kan vi skapa en mer jämlik 
tillgänglighet till nationalparken och öppna upp Tyresta för fler människor. Vi anser 
också att utvecklingspotentialen vid Tyresö slott är hög. Där borde Tyresö initiera ett 
samarbete mellan olika aktörer, för att öka den gemensamma attraktionskraften till 
slottet, Notholmen och kringliggande område.  
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Prioriterade åtgärder;  
 

 Upprätta ett handelshus i Tyresö.  
 Bygg en attraktiv entré till Tyresta nationalpark. 
 Inrätta en kanotled genom Tyresån i samverkan med grannkommuner. 

 
Stimulera Tyresö genom besöksnäring och företagande 
 

 Utökad samverkan mellan det lokala näringslivet och Tyresö kommun. 
 Arrendera mark till sommarcaféer och restauranger i skärgården. 
 Arbeta aktivt för att ett eller flera hotell öppnar i Tyresö . 
 Utveckla Tyresö kommuns näringslivsstrategi i samverkan med det lokala 

näringslivet. 
 Initiera ett samarbete mellan kommunen och olika aktörer vid Tyresö slott. 
 Se över kommunens företagarservice för att förenkla nyföretagande i 

kommunen. 
 Införa samordnad marknadsföring för Turism- och besöksnäringen. 
 

 

 

 

 


