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ALLAS VÅRT TYRESÖINNEHÅLLSFÖRTECKNING

För oss Moderater är det viktigt att Tyresö är en kom-
mun som erbjuder trygghet, frihet och livskvalitet. Vår 
kommun utgörs av alla vi som bor, lever och verkar här. 
Att vara Tyresöbo ska vara synonymt med en känsla 
av stolthet. 

En stor del av Tyresös attraktionskraft ligger i våra blå 
och gröna värden, det får vi inte äventyra. Vi kan satsa 
på tillväxt och byggande i vissa kommundelar, i andra 
delar vill vi värna den gröna småskaligheten genom att 
gå väldigt varsamt fram eller inte bygga alls. 

Varje människa är unik och ska ges möjligheter att 
skapa sig ett bra liv och tillåtas växa av egen kraft. Vi 
vill att det offentliga ska tillhandahålla plattformen och 
verktygen för att varje människa ska kunna bygga vi-
dare och utveckla sina liv. Det är därför viktigt att 
våra kärnverksamheter prioriteras och håller en hög 
kvalitet. Vi verkar även för ett mer attraktivt närings-
livsklimat.
 
Politiker och byråkrater ska inte detaljstyra män-
niskors vardag eller livsval. Vi tror på valfrihet 
och en mångfald av utförare. Valfrihet ger den 
enskilde individen makten. Det ökar utbudet, 
konkurrensen och bidrar till kontinuerlig ut-
veckling. Individer och familjer ska ges möj-
lighet att själva välja vilken barnomsorg 
man vill ge sina barn, den skola de ska gå 
i eller vilken äldreomsorg man vill ha när 
man blir äldre.

Alla kan någon gång behöva stöd om 
man drabbas av situationer där den egna 
förmågan inte längre räcker till. Man ska 
som Tyresöbo kunna räkna med att sam-
hällets stöd fungerar. 

Anki Svensson (M) oppositionsråd
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 Skattesänkning 

Krisbuffert och livsviktig beredskap

 Fokus på välfärdens kärna: förskola, skola, 
     äldre och omsorg

Trygghetspaket

Lägre byggtakt med fokus på framkomlighet

Aktivt föreningsliv med prioritering 
    på barn, unga och äldre

Fokus på företagen

BUDGETPRIORITERINGAR 2021
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BUDGETPRIORITERINGAR 2021

FÖRVÄNTNINGAR
Lagstiftning, myndighetsutövning och offentligt stöd ska präglas av likabehandling och 
utgå från individens rätt och skyldighet att så långt som möjligt ta ansvar för sitt eget liv. 
När offentligt stöd blir nödvändigt ska det ges med respekt för individen och dennes  
unika behov. Målet ska alltid vara individens fulla deltagande i samhället.

Verksamheter som drivs av fristående aktörer ska ha samma villkor som de som drivs i 
kommunal regi. Samma kvalitetskrav ska gälla. I kommunal regi ska det finnas stor frihet 
att anpassa verksamheten efter medborgarnas krav och intressen. Kommunen finns till  
för medborgarna – inte tvärtom.

EN GOD EKONOMI ÄR GRUNDEN TILL ALLT
Våra gemensamma skattepengar ska förvaltas väl. Kommunen ska ha kontroll på sina 
kostnader och kärnuppdragen ska prioriteras högst. Skatten ska sänkas.

ETT TRYGGT TYRESÖ
Polisen ska öka sin närvaro i Tyresö. Vi säger ja till fler ordningsvakter och utökad 
kameraövervakning. Vi ska ha drogförebyggande åtgärder och öka antalet ronder av 
kommunens vaktbolag. En kartläggning av kommunens förebyggande arbete ska 
utföras för att kunna ge Tyresöborna rätt trygghetsinsatser. Samarbetet med frivilliga 
krafter ska värnas och förstärkas.

PRIORITERA KOMMUNENS KÄRNUPPDRAG
Välfärdens kärna är förskola, skola, äldre och omsorg. För att fler ska trivas, känna sig 
trygga, må bra och utvecklas behövs tydliga prioriteringar. 

SÄNK BYGGTAKTEN 
Tyresö har växtvärk. Att växa som kommun handlar om så mycket mer än bostäder.  
Service i form av förskolor, skolor och äldreomsorg ska utvecklas i samma takt och 
med fortsatt hög kvalitet. Även framkomligheten och trafiksystemet måste hänga med  
i utvecklingen. Översiktsplanen ska revideras. Moderaterna vill ha ett halverat bostadsmål, 
det vill säga från 300 planerade bostäder till 150 bostäder per år. Vi ska värna Tyresös 
gröna och blå värden och vara bidragande till en levande skärgård! 
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BESLUTSPUNKTER
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1. Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.

2. Målområden och mål för perioden 2021-2024 fastställs enligt Moderaternas förslag.

3. Särskilda uppdrag enligt Moderaternas förslag fastställs:

att  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utföra en kartläggning av kommunens före-
byggande arbete i alla verksamheter med föreslagna åtgärder för att kunna ge Tyresöborna rätt 
trygghetsinsatser. 

att  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utreda framkomligheten för alla trafikslag i 
Tyresö med fokus på Tyresövägen och Gudöbroleden.

att  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera Översiktsplanen gällande ett halverat bostadsmål, det 
vill säga från 300 planerade bostäder till 150 bostäder per år. 

att  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en långsiktig plan gällande kommunens lokal-
försörjning samt underhåll- och reinvesteringsbehov med tillhörande kostnader och åtgärder. 

4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2021 fastställs:

Verksamhetsområde     Anslag
Förskola      329 037 000 kr
Grundskola      772 609 000 kr
Individ- och familjeomsorg    240 356 000 kr
Omsorg om personer med funktionsnedsättning  273 614 000 kr
Äldreomsorg      397 600 000 kr
Gymnasieskola      237 614 000 kr
Vuxenutbildning      27 735 000 kr
Arbete och integration     17 300 000 kr
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar   113 843 000 kr
Samhällsbyggnad     139 350 000 kr
Bygglovsverksamhet     6 447 000 kr
Gemensam verksamhet     228 043 000 kr
Politisk verksamhet     28 000 000 kr
Vatten och avlopp     0 kr
Renhållning      0 kr

5. Utöver budgeterade ramanslag fastställs kommunstyrelsens förfogande:

Krisbuffert       5 000 000 kr
Trygghetssatsning     5 000 000 kr
Centralt beredskapslager    2 500 000 kr
Satsning tjänst på näringslivsenheten   700 000 kr
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6. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2024 räknas om och fastställs enligt
    Moderaternas förslag.

7. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, 
    och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.

8. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2021-2024 enligt bilaga 2 
   (från kommunplan 2021-2024 Tyresö kommun) till kommunplanen räknas om och fastställs enligt
    Moderaternas förslag.

9. Internräntan för 2021 fastställs till 1,0 procent.

10. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 629,4 miljoner kronor enligt bilaga 5 
    (från kommunplan 2021-2024 Tyresö kommun) avförs från investeringsprogrammet.

11. Nya och utökade investeringar enligt bilaga 5 (från kommunplan 2021-2024 Tyresö kommun) förs 
      in i investeringsprogrammet. Med justeringarna att Amaryllisparken inte byggs och inte heller 
      Entré till Tyresta (bron).

12. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 (från kommunplan 2021-2024 Tyresö 
     kommun) till kommunplanen fastställs.

13. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor.

14. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.

15. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låne-
      förpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande   
      ränta och kostnader.

16. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, 
      för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.

17. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2021:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- reviderad avfallstaxa 
- reviderad bibliotekstaxa 
- reviderade taxor och avgifter för lokaler och anläggningar inklusive årlig uppräkning med 
   prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
- taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning ska ändras enligt reservation från Moderaterna 
   (Dnr 2020/ÄON 0042 012)   
 
18. I övrigt godkänns Moderaternas förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.



Kvalitet och leverans är något varje Tyresöbo ska kunna förvänta sig
Hög kvalitet ska förväntas oavsett område i kommunens verksamheter eller bolag. 
Kommunen ska inte i första hand uppfattas som en myndighet, utan som Tyresöbornas 
egen serviceorganisation efter lagens förutsättningar. Tyresöbornas delaktighet, tillgång 
till relevant information och transparens prioriteras. Invånarna är en resurs i arbetet med 
kommunens ständiga utveckling. Tyresö kommun och dess bolag visar tolerans och 
respekt för den enskilde individen och allas lika värde. Valfriheten ska säkerställas.
Indikator: Kundundersökning med NKI-resultat (Nöjd-kund-index). 

Tyresö ska vara tryggt och trivsamt med god hälsa – hela livet 
Tyresö ska vara en välkomnande kommun. Här ska man vilja leva. Vi tar ansvar för 
människor som är i behov av stöd och trygghet i livets alla skeden ska tillgodoses. 
Tyresöborna ska få rätt insats i rätt tid utifrån individens egna förutsättningar vilket 
bidrar till att alla kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Hemma i Tyresö ska 
man kunna känna sig trygg och här finns framtidstro för alla.

Tyresö värnar det gröna och det blå, miljö som lockar till aktivitet, möten, lek, kultur 
och rekreation. Alla Tyresöbor har nära till upplevelser, friluftsliv, skog, park och vatten. 
Det är enkelt att leva ett aktivt liv i Tyresö.

Kommunen ska ha ett gott samarbete och en god dialog med företagarna och 
föreningarna i Tyresö. Genom att öka framkomligheten för alla trafikslag ska vi 
underlätta Tyresöbornas livspussel. Bostadsbyggandet ska vara balanserat. 
Indikator: Kundundersökning med NKI-resultat (Nöjd-kund-index) samt brukarundersökningar.

Hållbar ekonomi
Kostnadseffektiv verksamhet – Tyresö kommun och dess bolag har en kostnadseffektiv 
verksamhet med hög kvalitet. Kvalitet och ekonomi hänger ihop, effektiva processer har 
fokus på det som är viktigt att åstadkomma för Tyresöborna. Kostnadsmedvetenhet 
långsiktiga och hållbara investeringar samt inköp för både kvalitetens och miljöns skull. 
Vi ska värna om våra resurser på ett cirkulärt vis. 

Balanserad finansiell ställning – kommunen och dess bolag följer principen om att varje 
generation ska bära sina egna kostnader. Det är denna princip som ligger till grund 
för balanskravet i kommunallagen: kommunen får inte skjuta underskott framför sig till 
kommande generationer. Kommunen får inte heller ha orimligt höga överskott så att 
dagens skattebetalare betalar mer än sin del av kostnaden över tid.
Indikator: Intern kontroll med fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse.

Attraktiv arbetsgivare
Medarbetare ges och tar ansvar, trivs, kan påverka och i ständig dialog förbättra arbets-
sätt för att nå gemensamma mål. Varje medarbetare är insatt i vilken betydelse dennes 
insats har för att verksamheten ska nå sina mål och sin roll i helheten. Alla är delaktiga i 
uppföljning, utvärdering av processer och resultat. Arbetet ska ske strukturerat med 
förbättringsutveckling för en ännu högre måluppfyllelse. Ett tydligt, positivt ledarskap 
som tar tillvara på medarbetarens fulla potential med balans i arbetslivet.
Indikator: Medarbetarundersökning
 

MÅL
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Kommunen och dess bolags verksamheter ska bedrivas med tilldelade resurser.

Kommunen och dess bolag ska noga kontrollera att låneskulden inte skenar och 
    att soliditeten är stabil.

Kommunen ska ta fram och följa en långsiktig plan för att kunna sänka skatten till 
    den nivå som andra jämförbara kommuner har. Detta utan att dra ner kvaliteten i 
    kärnverksamheterna.

Verksamheterna levererar goda resultat med hög måluppfyllelse.Tyresö kommun och 
   dess bolag levererar kvalitet som ständigt förbättras i alla verksamheter och med 
   tydlig uppföljning ska detta rapporteras systematiskt.

Politiska prioriteringar ska följas. Politiska beslut ska genomföras och följas upp.

Tyresö kommun ska lyckas väl med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla den 
    kompetens som behövs, nu och i framtiden. 

Kommunen ska följa gällande lagstiftning och se till barnens bästa.

Kommunen ska bemöta Tyresöborna på ett professionellt, trevligt och förstående sätt. 

Kommunen ska ge god service till företag som verkar och vill etablera sig i Tyresö. 

Kommunen ska renovera kommunala fastigheter löpande efter framtagen plan.

Kommunen ska bygga ut fler skolplatser i ett aktivt samarbete med privata aktörer. 

Tempot i kommunens digitalisering ska öka och spegla tiden vi lever i. 

Konkurrensneutralitet och valfrihet skall vara grunden för tjänster som utförs 
    för kommunen.

Principen om lika villkor innebär att elever och barn ska få samma belopp oavsett 
    om skolan/förskolan är i fristående eller kommunal regi. 

INTERN STYRNING OCH KONTROLL

Det finns många globala, nationella och regionala mål som vi måste ta 
hänsyn till i kommunens verksamheter. Dessa mål gäller skilda områden
såsom exempelvis jämställdhet, folkhälsa och miljö. När kommunen 
utformar den långsiktiga planeringen tar vi hänsyn till bland annat de 
globala målen. De globala målen är ett ramverk i det lokala arbetet och 
genom att agera lokalt i kommunen bidrar vi till att dessa mål uppfylls.
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För att uppnå bästa effekt och nytta krävs ett kommungemensamt agerande och koncern-
övergripande synsätt. Kommunstyrelsen och dess förvaltning har därför ett särskilt 
ansvar för att samordna nämnderna och förvaltningarna samt de kommunala bolagen.
I samverkan kan vi finna stora vinster. 

Verksamhetsstyrningen består av två delar. Den ena delen är mål- och resultatstyrning. 
Den andra delen är kvalitetsstyrning. Mål- och resultatstyrningen fokuserar på långsiktiga 
mål och resultat. Kvalitetsstyrning är ett arbete som sker i årliga processer men även 
dagligen med ständiga förbättringar.

Genom de mål som antagits av kommunfullmäktige ska kommunen arbeta för att uppnå 
kommunens långsiktiga vision. Nämnd och styrelse tar fram strategier eller indikatorer 
för att nå målen. Varje förvaltning och bolag bryter i sin tur ned strategierna till åtaganden 
och aktiviteter. På så vis säkerställs att kommunfullmäktiges mål får genomslag i hela 
organisationen och att kommunkoncernen strävar i samma riktning.
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POLITISKA PRIORITERINGAR 2021
Genom att tillhandahålla välfärdstjänster och service med hög kvalitet ska alla invånare ges goda 
och trygga levnadsvillkor, möjlighet att utvecklas och att växa. För detta är ordning och reda i 
kommunens ekonomi avgörande.

Skattesänkning – Tyresöborna behöver mer pengar i 
plånboken i synnerhet under pandemins framfart

Skattesänkningen ska ske från 19,95 till 19,50 per skattekrona, 
en sänkning med 45 öre.

Vi är starkt kritiska till den skattehöjning som genomfördes av det 
nuvarande styret Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna 
(med stöd av Vänsterpartiet) 2018, efter valet. Beslutet om skatte-
höjningen togs innan andra alternativ prövats, eller ens utretts.

Vi behöver stärka hushållens ekonomi. I synnerhet under pandemins 
framfart då många har förlorat sitt arbete. Att ta ansvar över skattebetalarnas 
pengar är mer viktigt än någonsin. Alla kan inte få allt och tydliga prioriteringar krävs. 
Kommunens konkurrens- och attraktionskraft har försämrats och vi kan läsa i rapporter att 
fler väljer att flytta från Tyresö och vi tror att skattehöjningen är en konsekvens av detta. En 
familj i Tyresö på två personer betalar 12 456 kr* mer varje år jämfört med om familjen bor i 
grannkommunen Stockholm Stad.

Trygghetssatsning

5 miljoner kronor i en trygghetssatsning. Det ska 
vara tryggt att bo i Tyresö!

För oss har Tyresöbornas trygghet en hög prioritet.
Kommunen har ett stort ansvar för att alla invånare 
tryggt ska kunna vistas i det offentliga rummet. Ingen 
ska behöva vara rädd över att gå ut på kvällen i sitt 
eget bostadsområde. Så länge staten sviker sin kärn-
uppgift, som är Polisen, kommer Tyresömoderaterna 
göra vad vi kan för att stärka det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet. 

Ordningsvakter ska anlitas innan polisen kommer på fötter igen,
fler trygghetskameror ska sättas upp samt en kartläggning av 
kommunens förebyggande trygghetsåtgärder ska genomföras. Kommundirektören ges 
i uppdrag att skyndsamt kartlägga behoven och föreslå åtgärder som omfattar flera av 
kommunens verksamhetsområden. 

*Beräkningen är utförd på följande sätt: En familj med medellön tjänar 719 880 kr före skatt (2 x 359 940). Bor de i 
 Stockholm får de behålla 565 824 kr efter skatt. Om samma familj flyttar till Tyresö får de behålla 553 368 kr. En 
 skillnad på 12 456 kr per år. Eller 1 038 kr per månad. Uträkningen är baserad på 2019 års statistik och inkluderar 
 begravningsavgift och public service-avgift.
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Covid-19, arbetslinjen och företagen

5 miljoner i krisbuffert för att stå rustade om 
krisen förvärras.

2.5 miljoner till ett centralt beredskapslager – 
vi ska ha livsviktigt skydd i våra verksamheter.
 
700.000 kr för en till tjänst på näringslivsenheten för 
att främja företagen och fler arbetstillfällen.

Pandemin som bröt ut under våren 2020 har påverkat 
många Tyresöbor, verksamheter och företag. Hela världen har 
vänts uppochner och många har förlorat någon man älskar. 
Betydande ovisshet råder därtill kring vad som väntar framöver. Osäkerheten är 
hög även på kort sikt, och är kopplad till en rad osäkerhetsfaktorer: smittspridning 
och vårdbehov, de smittbegränsande åtgärderna, ekonomisk-politiska krisinsatser 
för att stötta konjunkturen samt hur stora de negativa effekterna blir 
på samhällsekonomin som följd av den initiala chocken. 

Vi moderater kräver god beredskap med tillhörande planer 
och utbildning för berörd personal. Tidigare misstag ska 
aldrig få upprepas. Man ska som Tyresöbo kunna räkna 
med att samhällets stöd fungerar. För att stå rustade om 
krisen förvärras upprättar vi en krisbuffert på 5 miljoner.
Vi lägger även 2.5 miljoner till ett centralt beredskaps-
lager. Beredskap är livsviktigt. 

Under våren initierade moderaterna ett krispaket för 
Tyresös företag, som styret införde, detta paket ska 
fortsätta erbjudas under hela pandemin. 

Ett företagarråd ska upprättas för att kommunen ska kunna få 
en tydlig inblick i företagens verklighet och på så sätt kunna vidta 
rätt åtgärder för kommande behov efter och under pandemins framfart. 
Vi stärker näringslivsenheten på kommunen med en till tjänst för att främja 
företagen och fler arbetstillfällen.

Fler Tyresöföretag ska bli leverantörer av tjänster och produkter till Tyresö kommun. 
För att göra det möjlig behöver vi underlätta för lokala företag att delta i upphand-
lingar genom förenklade regler, delade upphandlingar och utbildning för företagare.
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Socialtjänst, social omsorg & arbetsmarknad

Socialtjänsten har en grundläggande roll i vårt välfärdssam-
hälle, det yttersta skyddsnätet. Socialtjänsten ska bidra till 
att förebygga, förhindra och bryta utanförskap. Det handlar 
om att ge stöd till barn och unga som far illa samt vuxna 
som behöver hjälp för att kunna komma tillbaka, men också 
om att ställa krav för att var och en ska ta ansvar för sitt eget 
liv och försörjning. Barnets rätt till en trygg barndom går alltid 
före den vuxnes rätt till sina barn.

Moderaterna har under vår tid i styret varit med och framgångsrikt 
pressat tillbaka arbetslösheten och bidragsberoendet i Tyresö. 
Genom bland annat matchade arbetsmarknadsinsatser och tydligare krav 
för att erhålla försörjningsstöd har rättigheter, skyldigheter och möjligheter balanserats. 
Det här arbetet behöver nu inte bara fortskrida, det måste utvecklas.

Försörjningsstödets syfte är inte att vara en långsiktig försörjningskälla, utan ett stöd för 
att själv kunna återgå i egen försörjning och ta kontrollen över sitt liv. Att byta vanmakt 
mot egenmakt.

I dag är det upp till varje kommun att kräva motprestationer från dem som erhåller försörjnings-
stöd på grund av arbetslöshet. Vi anser att det ska vara obligatoriskt att söka arbete från 
dag ett (1) samt göra sig tillgänglig för kommunens aktiviteter, såsom jobbsatsning eller 
motsvarande, för att härigenom öka sin egen anställningsbarhet. I annat fall ska stödet kunna 
reduceras eller helt förverkas. Undantag ska egentligen bara göras om det finns synnerliga 
skäl. Det kan till exempel vara sjukdom eller barn i hushållet.

Hembesök är ett annat verktyg för att rätt stöd ska kunna ges men också i kampen för 
ökad jämställdhet. En hög andel som får ekonomiskt bistånd är kvinnor födda utomlands. 
Även ensamstående kvinnor med barn är överrepresenterade. Genom hembesök kan 
dessa grupper som fastnat i utanförskap fångas upp på ett bättre sätt. Hembesök är också 
viktigt för att identifiera fusk och felaktiga utbetalningar. 

Besöken genomförs av utredare som därmed kompletterar och avlastar socialtjänstens 
medarbetare. Förutom hembesöken arbetar utredarna med att säkerställa att utbetalningar 
som görs stämmer. Utredarna arbetar förebyggande med att informera handläggare om 
vad de bör uppmärksamma och vägleder när misstanke om felaktiga utbetalningar föreligger.

Aktivitetskrav och hög förväntan om att förändra sin situation i kombination med ekonomiska 
drivkrafter bidrar till kortare tid i utanförskap och det är en viktig pusselbit till integration. Det 
finns flera kommuner som har utvecklat framgångsrika metoder för att få fler människor i syssel-
sättning. Tyresö måste bli bättre på att lära av de bästa genom systematisk benchmarking.

En mycket stor kostnad för kommunen är olika typer av externa placeringar. I många fall 
är kostnaderna befogade, men i vissa fall anser vi att ambitionsnivån kan ifrågasättas. Hur 
många chanser kan t ex en missbrukare få till rehabilitering på kommunens bekostnad? 
Någonstans finns en gräns där kommunens dyra insatser måste avbrytas och istället 
erbjuda mindre kostsamma lösningar. 
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En förskola och skola för var och en, 
med kunskap i centrum

3.5 miljoner kronor till ett trygghetspaket för grundskolan. Vi vet att personalen som arbetar 
i och med skolan har mer kompetens än oss politiker, därför kommer de själva få avgöra vad 
trygghetspaketet ska innehålla utöver att det ska vara en tydlig inriktning på att främja trygg-
het, tidiga insatser och innehålla förebyggande åtgärder. Vi vill uppmuntra till både innovativa 
och traditionella åtgärder som ger goda resultat. Resultatet av denna satsning skall följas 
upp och utvärderas.

4.5 miljoner kronor för ökad personaltäthet, stärkt kvalitet samt individanpassade tidiga 
insatser i förskolan. Med en ökad bemanning kan vi möjliggöra för förskolorna att lättare 
organisera för mindre barngrupper. 

700.000 kronor för en kemikaliefri förskola samt medvetna inköp av näringsrik mat. Barn 
och giftiga ämnen hör inte ihop. Moderaterna fortsätter att satsa för att arbetet ska fortsätta 
in i nästa steg för en ännu mer kemikaliefri förskola. 

2.6 miljoner kronor för ökad personaltäthet och ökad behörig personal i fritidshemsverksam-
heten. Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt 
erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Kvaliteten i verksamheten ska öka med 
trygghet i fokus. 

3 miljoner kronor till särskolans prisjustering och tillskapandet av nya platser. 

2.45 miljoner kronor till lärmiljöer som ska skapa studiero, kompetensutveckling för personalen, 
förbättrade lärstudios och medel till digitalisering för kreativt och flexibelt lärande. 

800.000 kronor för att stärka skolbiblioteken samt införa ett Cirkulationsbibliotek.
500.000 kronor extra för medvetna inköp av näringsrik mat i skolan.

Moderaternas vision är att Tyresö ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner. För att nå visionen 
ska vi sätta kunskap, trygghet och delaktighet i fokus. För Moderaterna är elevers och föräldrars rätt 
att välja skola självklar. Tydliga kvalitetskrav och skarp tillsyn säkerställer god kvalitet. 

Det är i förskolan kunskapsresan börjar. Barn och elever ska, oavsett bakgrund och kön, få en bra 
utbildning och en stabil grund för att kunna förverkliga sina drömmar. Varje barn i varje ny generation 
ska få en chans att forma sitt eget liv. Vi har höga förväntningar på varje individ att eleven ska kunna 
lyckas efter sina egna förutsättningar. Elever ska få de verktyg som krävs vare sig de riskerar halka 
efter eller behöver extra utmaningar. Vi ska verka för hög personaltäthet och små barngrupper.
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En likvärdig skola. Skolans kompensatoriska uppdrag är tydligt och ska följas samt följas 
upp. Kommunen ska säkra att de omfördelar på grunder som gör att resurserna hamnar där 
de kan göra mest nytta. En resursfördelning är ett kontinuerligt utvecklingsarbete då behovet 
ständigt förändras med barn- och elevunderlaget. Tyresö ska erbjuda likvärdig tillgång till 
välutbildade lärare, ett gott ledarskap och undervisning av hög kvalitet i alla våra skolor. 

Skolan och förskolans mat ska vara näringsrik och god. Istället för 
att sätta ett mål hur stor andel ekologisk mat kommunen bör köpa 
in ska bedömningen ligga i att utesluta vissa livsmedel som 
innehåller för stora mängder kemikalier, bekämpningsmedel 
och exempelvis antibiotika. Ett exempel på detta är att frukt 
oftast är starkt besprutat och därför prioriterar vi att de 
växande barnen endast ska få ekologisk frukt. De kommu-
nala köken har redan idag stor kunskap om hur de lagar 
näringsrik mat till våra barn. Matinköpen ska vara medvetna 
och matsvinnet ska minska. Under moderaternas styrning 
anställdes en gastronomisk chef för att öka likvärdigheten i 
matens kvalitet inom kommunens verksamheter.

Våra skollokaler ska moderniseras efter en långsiktig plan och 
nya skolor samt förskolor ska byggas för att möta växande elev- och 
barnkullar. Tyresö kommun står inför stora och viktiga lokalinvesteringar. Externa aktörer 
ska vara en del av arbetet att bygga, äga och förvalta skolor och förskolor. Fristående 
verksamheter ska känna sig välkomna till Tyresö och tillsammans ska vi lösa utmaningen 
att få till fler platser. På så sätt skapar vi samtidigt balans i kommunens ekonomi och 
minskar investeringskostnaderna. 

Skolan och förskolan ska ha ett nära samarbete med Tyresös huvudbibliotek och dess filialer.
Vi ska inspirera barnen att läsa. Ett Cirkulationsbiblioteket ska införas som ett komplement 
till skolans egna bibliotek. Där kan lärare låna klassuppsättningar för gemensam läsning i 
klasserna. Böckerna i våra skolbibliotek ska vara tillgängliga för eleverna.

Särskoleeleverna ska få en anpassad utbildning. Så långt det är 
möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan. 
Den obligatoriska grundsärskolan ska anpassas efter 
varje elevs förutsättningar och omfattar nio år. 
Nu utökar vi antalet platser!

Nyboda
skola
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Trygghet på ålderns höst

3 miljoner kronor till fortsatt stärkt kontinuitet och 
tryggare anställningar i äldreomsorgen.

3 miljoner kronor för välfärdsteknik som ska öka tryggheten.

2 miljoner kronor till bättre mat inom hemtjänst och äldre-
boende, härliga måltidsupplevelser och högre välbefinnande.

Vi behåller balansskolan! 

2 miljoner kronor i föreningsstöd för att motverka ensamhet, öka utbudet av aktiviteter 
samt möjliggöra fler träffpunkter för äldre i samarbete med föreningslivet.

En hygiensjuksköterska ska anställas för att stärka kompetens och förmåga att 
bedöma behov av åtgärder för såväl akuta som långsiktiga vårdhygieniska problem 
och frågeställningar.

På ålderns höst är det ibland svårt att orka med att leva det liv du är van 
att leva. Då ska hemtjänsten vara av god kvalitet som ett alternativ när 

du behöver hjälp i hemmet. Tyresö ska fortsätta upprätthålla att så
få olika personal som möjligt besöker de äldre i hemmen. 
 
Dagverksamheter, trygghetslarm och annan välfärdsteknik ger 
möjligheter att bo kvar hemma i högre utsträckning. I samver-
kan med föreningar och hemtjänsten ska det också finnas ett 
gott utbud av aktiviteter och träffpunkter för ett rikt och aktivt 
liv för alla seniorer.

När du inte kan bo hemma längre ska du erbjudas en modern 
äldreomsorg och du ska kunna känna dig trygg med att du får 

den omsorg du har rätt till. Maten ska smaka gott och om du vill ska 
du få ett glas öl till. Vi vill öka fokus på den enskildes trivsel inom äldre-  

 omsorgen därför satsar vi 2 miljoner extra till bättre mat och välbefinnande.

En hygiensjuksköterska ska anställas för att leda, samordna och utveckla det vårdhygieniska 
arbetet. En stor del av arbetet består av rådgivning, information och undervisning till personal av 
alla kategorier. En hygiensjuksköterska kan bedöma behov av åtgärder för såväl akuta som lång-
siktiga vårdhygieniska problem och frågeställningar. Hygiensjuksköterskan ska finnas för Tyresös 
alla äldreboenden och tjänsten har en viktig roll i att bidra med kompetens kring inköp av exem-
pelvis skyddsutrustning. 

Du ska alltid ha rätt att välja utförare som passar dig bäst. Moderaterna initierade under vårt styre 
så kallade värdighetsgarantier. Dessa ska efterlevas och följas upp med tillsyn som säkerställer 
god kvalitet för våra äldre. 

Silviacertifieringen inom demensvård ska fortsätta. Det säkerställer att undersköterskor och andra 
yrkesgrupper har hög kompetens inom området. Tyresö ska ha en demensvård i toppklass. 
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Livsviktig beredskap är en viktig nyckel för att inte upprepa tidigare 
misstag under pandemins framfart. Därför satsar moderaterna 
2.5 miljoner på ett centralt beredskapslager samt kompetens-
utveckling hos personalen.

Fallolyckor är ett stort samhällsproblem. Det kan kanske vara 
svårt att tro, men faktum är att fallskador orsakar flest antal 
dödsolyckor bland äldre varje år. Och dubbelt så många kvinnor 
som män drabbas. Tyresö kommun har därför valt att anordna en 
balansskola för att minska risken för fallolyckor. Målet är att förbättra 
balansen och öka tryggheten för Tyresös äldre invånare, såväl i den 
egna hemmiljön som vid promenader och utevistelser. Vi moderater
behåller balansskolan. 

Utöver våra kommunala satsningar kommer äldreomsorgen i Tyresö 
få statliga stöd som en följd av den pågående pandemin. En priorite-
ring utifrån dessa stöd ska vara att stärka kunskaperna i det svenska 
språket bland personal inom äldreomsorgen. De äldre ska känna 
trygghet genom att bli förstådda. 

Många äldre har en svag ekonomi och att höja taxor för exempelvis 
ledsagning och resor är inget som vi tycker är hållbart. Den besparingen 
kommer endast påverka pensionärernas ofta redan tunna plånböcker. 
Vi prioriterar istället bort att inte anställa ytterligare chefer inom äldreomsorgen. 
Det är inte heller försent att stoppa mångmiljonsrenoveringen av 
Björkbacken när vi i kommunen nu har ett överskott på platser. 
Ytterligare en negativ konsekvens av att behålla Björkbacken 
leder till att ett äldreboende i Tyresö Strand inte kan prioriteras 
i dagsläget. Moderaternas mål har varit att vi ska ha äldre-
boenden i alla kommundelar för de äldres och dess 
anhörigas skull. 

 

Villa Fornudden,
äldreboende i
Trollbäcken
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Nedsatt förmåga ska inte vara ett hinder

2.4 miljoner kronor för fler LSS-handläggare och 
ökade kvalitetsåtgärder inom funktionshinder-
området efter tydlig plan. 

2.5 miljoner kronor riktat till funktionsnedsattas
fritidsaktiviteter.

3 miljoner kronor extra till individer med komplexa 
behov, vi ska ha hög standard i våra verksamheter.

I Tyresö ska alla ha möjlighet att delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Den som 
har en funktionsnedsättning ska kunna vara en del av samhällsgemenskapen genom 
utbildning, arbete och sysselsättning anpassat efter sin egen förmåga. Det ska finnas 
tillgång till boendeformer och hjälpmedel som möter varje individs behov.

En funktionsnedsättning ska inte begränsa möjligheterna för den som kan och vill 
jobba att bidra utifrån sin förmåga. För de som på grund av funktionsnedsättning inte 
har möjlighet att delta i arbetslivet över huvud taget vill vi öka möjligheterna till en 
meningsfull daglig sysselsättning. Vi ökar även föreningsstödet med hela 2.5 miljoner 
kronor riktat till funktionsnedsattas fritidsaktiviteter. 

LSS-boendet i
Tyresö Strand
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LSS-boendet i
Tyresö Strand

Funktionshinderrådet ska ge perspektiv på funktionshinderfrågor när beslut i kommunen 
ska fattas. Rådet är en länk mellan Tyresö kommun och organisationer för personer med 
funktionsnedsättning. För oss moderater är det viktigt att samverkan fungerar som det 
är tänkt och beaktas. 

LSS ska garantera att personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar 
får stöd som kan undanröja svårigheter i vardagen. Stödet syftar till att hjälpa männ-
iskor med funktionsnedsättning att i så stor utsträckning som möjligt leva friare och 
mer självständiga liv. Det är viktigt att kvaliteten förstärks och att rätt anpassningar 
görs genom en rättvis bedömning. Därför satsar moderaterna 2.4 miljoner kronor 
för fler LSS-handläggare och ökade kvalitetsåtgärder efter en tydlig plan. För att 
bibehålla god kvalitet i alla led ska interna kontroller öka samt utvärderas. Endast
det bästa är gott nog. 

Moderaterna har under vår tid i styret beslutat att bygga två nya toppmoderna LSS-
boenden som har invigts under 2020. Gruppboendena har tillsammans tolv lägenheter 
och flera gemensamhetsutrymmen som erbjuder en optimal planlösning för sociala 
aktiviteter, både inomhus och utomhus.

18                               19



Miljö och framkomlighet

Moderaterna står för en hållbar miljöpolitik. Viktiga 
miljöåtgärder är det omfattande och påbörjade 
arbetet med att bygga ut vatten och avlopp i Östra 
Tyresö. En viktig investering för bland annat Öster-
sjön. I detta område avsätts även särskilda medel 
för att bekämpa invasiva arter såsom jätteloka och 
parkslide. 

Fler hushåll i Tyresö ska få möjligheten att sortera 
hemma. Matavfallsinsamling och återvinning på sin 
tomt ska kunna väljas, det ska vara lätt att göra rätt. 
Vid kommande upphandling (när nuvarande avtal löpt ut) 
ska detta läggas som krav för att undersöka om 
servicen kan utökas till villaägarna.

Vi verkar för ökad turtäthet för bussarna, det ska 
vara attraktivt att åka kollektivt. Förbättrad fram-
komlighet på våra vägnät för alla trafikslag behöver 
prioriteras. Moderaterna startade arbetet med att öka 
framkomligheten på Tyresövägen. Det måste till fler 
beslut för fler åtgärder vilket vi moderater är beredda 
på att ta. Även Gudöbroleden behöver ses över i 
samverkan med Trafikverket.

Samhällsbyggnadsplaneringen behöver framöver ta hänsyn till ökat antal elfordon och 
olika laddningsmöjligheter ska skapas. Tyresös översiktsplan är den första i Sverige som 
i sin helhet utgår från FN:s Globala mål för hållbar utveckling. I samhällsbyggnadsplan-
eringen ska kommunen ställa miljökrav kring byggmaterial, grön design och energi-
effektivitet för att nämna några exempel. Vi moderater har under vår tid vid styret under-
lättat energiomställning genom att ta bort kravet på bygglov för solceller på taket för en 
och tvåfamiljshus. Vi har ställt skarpa krav på den kommunala organisationen att välja 
miljövänliga alternativ. Vi har minskat transporterna, som spar pengar och miljö genom 
samordnade varutransporter.

Kommunens miljöövervakning ska fortsätta. Områden med särskilda natur- och/eller 
rekreationsvärden ska beaktas. Vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar och hav ska förbättras.

Konstgräsplaner med mikroplaster som kan skada vår natur ska fasas ut och bättre 
alternativ ska satsas på. Förskolor och skolor ska vara kemikaliesmarta.
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Breviksmaren,
Östra Tyresö
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EKONOMI 
Tyresö kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Vad detta 
innebär uttrycks i de finansiella målen som har ett långsiktigt perspektiv – de syftar 
till att säkra ekonomisk stabilitet över tid.

Målresultat 
I kommunplanen 2021–2024 fastställs ett finansiellt mål om att kommunens målresultat 
(definierat som resultat exklusive jämförelsestörande poster och markförsäljningsintäkter) 
över mandatperioden ska uppgå till 2,5 procent av skatte- och utjämningsintäkterna.

Målet har satts över en tidsperiod för att möjliggöra att jämna ut för effekterna av ändrade
redovisningsregler. Genom goda resultatnivåer kan större delar av investeringarna 
finansieras av egen kraft och behovet av upplåning minskar.

Med utgångspunkt i målet om 2,5 % över mandatperioden kan målresultatet för 2021 
och 2022 sänkas. Sedan skattehöjningen genomfördes inför 2019 har stora överskott 
byggts upp som genom det förändrade målet om 2,5 % över mandatperioden gör det 
möjligt att sänka överskottsmålet för 2021 till 1,5 %.

Skattesats
Moderaterna återställer skattesatsen från dagens höga nivå till 2018 års nivå, 19,50. 
Detta är helt i enlighet med vår linje sedan den ogenomtänkta skattenivån genomfördes 
efter valet 2018. Den borde ha föregåtts av en djupare analys. 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre 
tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det 
att skulden skjuts över på kommande generationer. Regler för det så kallade balans-
kravet (Kommunallagen 2017:725 11 kap. 12 §) anger hur ekonomiska underskott ska 
beräknas och regleras. Normalt sett ska kommunen uppvisa ett positivt resultat på en 
nivå som gör att dess ekonomi inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansierings-
grad av investeringar. 

Resultatutjämningsreserv 
Moderaterna initierade en resultatutjämningsreserv som styret införde under 2020. 
Reserven ger kommunen större möjlighet att använda tidigare överskott. Pengarna är 
avsedda för att ge kommunen möjlighet att jämna ut konjunktursvängningar.

Reserven får inte användas för att överbeskatta och fondera stora pengar för framtiden 
eller ha en längre period av underfinansiering. Om kommunen ser att skatteunderlags-
utvecklingen viker några år framöver så öppnar utjämningsreserven möjligheten att 
tillfälligt sänka överskottsmålet.

Det är av största vikt att arbetet med riktlinjerna för god ekonomisk hushållning nu prio-
riteras då de inte finns med i kommunplanen 2021–2024 och är ett viktigt dokument för 
den långsiktiga analysen av kommunens ekonomi.
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Soliditet
Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i ett 
långsiktigt perspektiv. Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som finansier-
ats med eget kapital. Soliditeten är beroende av förhållandet mellan förändringen 
av tillgångarnas storlek i balansräkningen och den förändring som tillförs det egna 
kapitalet genom årets resultat. Om det egna kapitalet och totala tillgångarna förän-
dras i samma procentuella takt så uppnås en oförändrad soliditet. Soliditeten ska 
vara god och noga balanserad.

Internränta 
Internräntan föreslås ligga kvar på den nivå som fastställdes för 2020 dvs 1,0 %. 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har valt att sänka den rekommenderade 
internräntan från 1,5 % till 1,25 %. Kommunen har valt att tillämpa en internränta som 
bättre återspeglar kommunens faktiska lånekostnad. Den budgeterade snitträntan 
för 2021 uppgår till 0,81 %. Det är därför rimligt att hålla kvar internräntan på 1 %. 

Demografibuffert 
Anslagen till verksamhetsområdena bygger på tidigare budgetar samt en demo-
grafibaserad justeringsmodell. Modellen utgår ifrån befolkningsprognosen och 
befintliga nyttjandegrader som underlag för att fastställa volymbaserade anslag.
Avsättningen till demografibuffert är oförändrat 5,1 mnkr och budgeteras som en 
egen post inom finansförvaltningen. 

Verksamhetsområden
Kommunens verksamhetsområden förblir oförändrade och presenteras på sid 28.
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ÅTGÄRDER
Kommundirektören har genomfört en stor omorganisation och tanken bakom att samla 
hanteringen av det administrativa var att det skulle öka effektiviteten. Förväntningen har 
varit att man ska kunna göra besparingar centralt och det är viktigt att denna omorgani-
sation visar resultat. Vi minskar deras ram utifrån detta.

Tyresö kommun behöver slå av på byggtakten. Lägre tillväxttakt innebär även minskat 
personalbehov och lägre konsultkostnader på stadsbyggnadskontoret. Vi minskar deras 
ram utifrån detta.

Tyresö gymnasium erbjuder yrkesutbildningar, program för dem som vill studera på 
gymnasiet trots att de inte nått behörighet, Second Chance School för ungdomar mellan 
17 till 24 år som inte har gått klart gymnasiet och som inte arbetar samt gymnaisesär-
skola. Gymnasiets lokaler är överdimensionerade utifrån dagens elevantal och skolan 
behöver anpassa sin verksamhet. Outnyttjade lokalytor skulle till exempel kunna hyras 
ut eller säljas. 

Under den period moderaterna styrde kommunen har vi gjort flera investeringar inom 
området kultur och fritid. Stora satsningar med ny simhall, flera konstgräsplaner,
skatepark, nya lekparker, bouleplaner, parkourpark, upprustningar i Alby friluftsområde, 
hundrastgårdar, Kultur i höstmörkret, Historiedagen på Tyresö slott, ishall som nu är 
under uppförande, utegym, sagovandringar och nya idrottshallar för att nämna några 
satsningar. 

Fritidsgårdarna ska fortsätta bedriva sin verksamhet som tidigare. Tyresö har ett fantas-
tiskt föreningsliv som gör ett viktigt arbete för våra unga. Det ska naturligtvis stödjas och 
vi fortsätter att prioritera barn och unga därför ska vi självklart behålla nolltaxan. Moder-
aterna tycker dock att vuxna kan betala lite mer för sina fritidsaktiviteter. 

Under 2021 krävs viktiga investeringar för våra barn och äldre i synnerhet på grund av 
pandemin och vi behöver prioritera för att värna dina skattepengar. Vi minskar ramen till 
Kultur och Fritidsförvaltningen utifrån detta och vill införa högre avgifter för vuxna, minskad 
bemanning på biblioteken med smarta digitala lösningar som ändå utökar servicen med 
generösare öppettider. Stöden till studieförbunden tas bort. Entré till Tyresta (bron) ska 
inte genomföras.

Kostnaderna för politisk verksamhet minskas. Hållbarhetsutskottet och Stadsbyggnads-
utskottet slås ihop. 
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att  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utföra en kartläggning av kommunens förebyggande 
arbete i alla verksamheter med föreslagna åtgärder för att kunna ge Tyresöborna rätt trygghetsinsatser. 

att  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utreda framkomligheten för alla trafikslag i Tyresö 
med fokus på Tyresövägen och Gudöbroleden.

att  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera Översiktsplanen gällande ett halverat bostadsmål, det 
vill säga från 300 planerade bostäder till 150 bostäder per år. 

att  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en långsiktig plan gällande kommunens lokalförsörjning 
samt underhåll- och reinvesteringsbehov med tillhörande kostnader och åtgärder. 

UPPDRAG

YRKANDEN 
Äldre- och omsorgsnämnden (verksamhetsområde 4, 5)

Yrkanden
 • Verksamhetsområde nr 4. Omsorg om personer med funktionsnedsättning

att  Inom de ekonomiska ramarna för budget öka föreningsstödet med 2.5 miljoner riktat till funktionsned-
sattas fritidsaktiviteter.

 • Verksamhetsområde nr 5. Äldreomsorg

att  Behålla balansskolan för att minska risken för fallolyckor. 
att  En hygiensjuksköterska ska anställas för att leda, samordna och utveckla det vårdhygieniska arbetet. 
att  Inom de ekonomiska ramarna för budget öronmärka 2 miljoner kronor till bättre mat inom hemtjänst 
och äldreboende med fokus på härliga måltidsupplevelser och högre välbefinnande.

Arbetsmarknads- och socialnämnden (verksamhetsområde 3, 8)

Yrkanden
 • Verksamhetsområde nr 3. Individ- och familjeomsorg

att  Införa oanmälda hembesök för att identifiera fusk och felaktiga utbetalningar. 

 • Verksamhetsområde nr 8. Arbete och integration

att  Alltid kräva motprestation från den som erhåller försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Undantag 
ska endast ske vid synnerliga skäl.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (verksamhetsområde 6, 7)

Yrkanden
 • Verksamhetsområde nr 6. Gymnasieskola

att  Inom de ekonomiska ramarna för budget utföra åtgärder för elevers och personals 
trygghet och säkerhet.
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Barn- och utbildningsnämnden (verksamhetsområde 1, 2)

Yrkanden
 • Verksamhetsområde nr 2. Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

att  Utöka ramen med 1 miljon kronor.
att  3.5 miljoner kronor ska öronmärkas till ett trygghetspaket för grundskolan. Professionen avgör 
innehållet med en tydlig inriktning på att främja trygghet, tidiga insatser och innehålla förebyggande 
åtgärder.

Kultur- och fritidsnämnden, inklusive fritidsgårdar (verksamhetsområde 9)

Yrkanden
 • Verksamhetsområde nr 9. Bibliotek, kultur och fritid, inklusive fritidsgårdar

att  Stöden till studieförbunden ska tas bort. 
att  Entré till Tyresta (bron) inte ska genomföras.

Kommunstyrelsen (verksamhetsområde 10, 17 och 19 samt kommunala bolag)

Yrkanden
 • Verksamhetsområde nr 10. Samhällsbyggnad
(innefattar före detta VO 10 plan- och exploatering, VO 11 väghållning och park, VO 12 miljö, trafik och 
övrigt, VO 13 vatten och VO 14 avlopp samt renhållning)

att  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utreda framkomligheten för alla trafikslag i 
Tyresö med fokus på Tyresövägen och Gudöbroleden.
att  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera Översiktsplanen gällande ett halverat bostadsmål, det 
vill säga från 300 planerade bostäder till 150 bostäder per år. 

 • Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet
(Innefattar före detta VO 16 Näringsliv, VO 17 gemensam verksamhet och VO 18 kommunalförbund)

att  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utföra en kartläggning av kommunens före-
byggande arbete i alla verksamheter med föreslagna åtgärder för att kunna ge Tyresöborna rätt 
trygghetsinsatser.
att  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en långsiktig plan gällande kommunens lokal-
försörjning samt underhåll- och reinvesteringsbehov med tillhörande kostnader och åtgärder.
att  Inom de ekonomiska ramarna införa en till tjänst på näringslivsenheten för att främja företagen 
och fler arbetstillfällen.
att  Inom de ekonomiska ramarna för budget öronmärka 5 miljoner i krisbuffert för att stå rustade 
om krisen förvärras.
att  Inom de ekonomiska ramarna för budget öronmärka 2.5 miljoner till ett livsviktigt centralt 
beredskapslager.
att  Inom de ekonomiska ramarna för budget öronmärka 5 miljoner till ett trygghetspaket.

 • Verksamhetsområde nr 19. Politisk verksamhet (Innefattar politisk verksamhet för 
                          kommunens samtliga politiska organ samt anslag för revisionen)

att  Hållbarhetsutskottet slås ihop med Stadsbyggnadsutskottet. 

• Verksamhetsområde 20 Tyresö bostäder AB

att  Tyresö bostäder uppdras att omvandla Björkbacken till ungdomslägenheter och seniorlägenheter.



BARNETS RÄTTIGHETER
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla tillsammans utgör en helhet men 
fyra av artiklarna utgör de grundläggande och vägledande principerna som alltid ska 
beaktas vid frågor som rör barn. Det handlar om barnets rätt till icke-diskriminering 
(artikel 2), barnets rätt att få sitt bästa prövat (artikel 3), barnets rätt till liv, överlevnad 
och utveckling (artikel 6) samt barnets rätt att komma till tals (artikel 12).

Kommunplanen är det övergripande dokumentet som fastställer målen för hela kom-
munens arbete och de ekonomiska förutsättningarna med beaktande av barnens 
bästa. I årets kommunplan finns fyra målområden som alla syftar till att skapa goda 
förutsättningar för alla medborgare i kommunen och i detta inkluderas givetvis barn. 
Ett medborgarfokus ska genomsyra allt arbete.

De fyra målområdena (sid. 8) skapar förutsättningar för alla verksamheter att beakta 
barnets bästa i utredningar och beslut. Ett välfungerande samhälle gagnar barnens 
bästa.

Ambitionen i arbetet med kommunplan och budget har varit att möjliggöra för samt-
liga nämnder att i verksamhetsplaneringen synliggöra barnrättsperspektivet och 
tillämpa rättigheterna i verksamheten. Beslut och åtgärder som berör barn och unga 
fattas på nämndnivå och prövningarna bör göras på denna nivå. Där kan barn ges 
möjlighet att framföra sin åsikter. Det är också viktigt att barn informeras om sina 
rättigheter.

INVESTERINGAR
Bilaga 5, Investeringsprogram 2021-2023, 2024-2031 (från kommunplan 2021-2024 
Tyresö kommun) antas med följande ändringar:

Lägre exploateringsnivå för Trollbäcken centrumstråk, Amaryllisparken ska inte 
verkställas och inte heller Entré till Tyresta (bron). 

Bilaga 10, Sammanställning av taxor och avgifter (från kommunplan 2021-2024 Tyresö 
kommun) antas med följande ändringar:
Taxor för vuxnas fritidsaktiviteter ska justeras första kvartalet (Q1) 2021. 
Taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning ska ändras enligt reservation från 
Moderaterna (Dnr 2020/ÄON 0042 012)  
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NÄMNDERNAS VERKSAMHET
Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsområde 1 – Förskola och pedagogisk omsorg
Verksamhetsområdets uppdrag är att ansvara för förskola och pedagogisk omsorg för alla 
barn i förskoleålder i Tyresö kommun. Förskolan ska bedriva en god pedagogisk verksam-
het. Förskolan ska vara trygg, lärorik och utvecklande för alla barn som går där. Utbildningen 
i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och demokratiska värden. 
Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors 
situation, och alla människors lika värde. Den ska främja alla barns utveckling och lärande 
samt en livslång lust att lära. Verksamheten styrs av skollagen och förskolans läroplan. Den 
pedagogiska omsorgens uppdrag är att erbjuda barn lärande, omsorg och omvårdnad. 
Läroplanen för förskolan ska vara vägledande för verksamheten. Inom verksamhetsområdet 
ligger ansvaret för barnhälsan, en stödfunktion som arbetar med konsultation till och handled-
ning av förskolans personal med barnet i fokus. 

Anslaget för förskola är beräknat utifrån demografisk utveckling för åldersgruppen 1-5 år.

Verksamhetsområde 2 – Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem
Verksamhetsområdets uppdrag är att ansvara för grundskola inklusive grundsärskola och 
fritidshem för alla barn i grundskoleålder i Tyresö kommun. Utbildningen i grundskolan syftar 
till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och demokratiska värden. Den ska bidra till 
alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Skolan ska främja förståelse 
för andra människor och förmåga till inlevelse. Grundsärskolan ska ge elever med utveck-
lingsstörning en utbildning anpassad till elevens förutsättningar och så långt det är möjligt 
motsvara den som ges i grundskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och 
lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Verksamheten styrs av skollag 
och läroplan. Inom verksamhetsområdet ligger ansvaret för elevhälsan, en verksamhet vars 
syfte är att arbeta förebyggande för att främja lärande och hälsa. 

Anslaget för grundskola är beräknat utifrån demografisk utveckling i fem delar. 
Grundskoleverksamhetens anslag beräknas separat för åldersgrupperna 6 år och 7-15 år. 
Skolbarnomsorgen beräknas i tre åldersgrupper 6 år, 7-9 år samt 10-12 år.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsområde 6 – Gymnasieskola
Verksamhetsområdet ansvarar för gymnasieskola och gymnasiesärskola för alla ungdomar i 
gymnasieålder i Tyresö kommun. Syftet med gymnasieskolornas och gymnasiesärskolornas 
utbildningar är att förbereda eleven för framtida studier och arbetsliv. Varje elev ska utvecklas 
utifrån sin potential och individuellt lotsas fram till att nå sina utbildningsmål. Tyresö kommun 
har sedan 2011 tecknat samverkansavtal med övriga kommuner i länet. Detta innebär att 
eleverna kan söka till såväl fristående som kommunala skolor i hela länet och blir antagna på 
samma villkor, oavsett hemkommun. På Tyresö gymnasium finns yrkesprogram och introduk-
tionsprogram. Gymnasiesärskolan för elever med målgruppstillhörighet erbjuder två yrkes-
inriktningar och ett individuellt program.

Anslaget för gymnasieskola är beräknat utifrån demografisk utveckling för åldersgruppen 16-18 år.
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Verksamhetsområde 7 – Vuxenutbildning
Verksamhetsområdet ansvarar för vuxenutbildningen i Tyresö. Centrum för Livslångt Lärande 
(C3L) är Tyresö kommuns lärcenter för vuxenutbildning. C3L ska förmedla kunskaper och 
stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Syftet med verksamheten är att 
möjliggöra fortsatta studier. Centrum för Livslångt Lärande bedriver kommunal vuxenutbildning 
på grundläggande och gymnasial nivå, särskild undervisning för vuxna (särvux), gymnasiala 
yrkesutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar samt svenska för invandrare (sfi) och studie- och 
yrkesvägledning.

Anslaget för vuxenutbildning är beräknat utifrån demografisk utveckling för åldersgruppen 
19-64 år.

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Verksamhetsområde 3 – Individ- och familjeomsorg
Verksamhetsområdets uppdrag att utgöra skyddsnät för att de som bor eller vistas i Tyresö 
genom förebyggande och individuellt inriktade insatser får den hjälp och det stöd de behöver 
för att kunna leva i ekonomisk och social trygghet.

Anslaget för individ- och familjeomsorg är beräknat utifrån demografisk utveckling för ålders-
gruppen 0-64 år.

Verksamhetsområde 8 – Arbete och integration
Verksamhetsområdet ansvarar för olika former av stöd och arbetsmarknadsåtgärder. 
Verksamhetens syfte är att hjälpa och stötta de Tyresöbor som är eller riskerar att bli arbets-
lösa samt arbeta för ett mer integrerat samhälle genom att underlätta för flyktingar, invandrare 
och personer med funktionsnedsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Verksamheten 
sker i samarbete med vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen och försörjningsstödsenheten 
inom socialförvaltningen.

Anslaget för arbete och integration är beräknat utifrån demografisk utveckling för ålders-
gruppen 19-64 år

Äldre- och omsorgsnämnden

Verksamhetsområde 4 – Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Verksamhetsområdets uppdrag är att genom olika former av omsorg och stöd skapa förutsätt-
ningar för Tyresöbor med funktionsnedsättning att kunna leva ett så självständigt liv som 
möjligt, välja sitt boende, ha en givande fritid och delta i arbetslivet samt att ge anhöriga som 
vårdar en närstående avlastning och stöd.

Anslaget för omsorg om personer med funktionsnedsättning är inte beräknat utifrån någon 
demografisk utveckling.

Verksamhetsområde 5 – Äldreomsorg
Verksamhetsområdets uppdrag är att genom bland annat stöd i hemmet eller vård- och om-
sorgsboende skapa förutsättningar för ett självständigt liv för Tyresöbor som inte längre själva 
klarar sin omvårdnad till följd av funktionsnedsättningar orsakad av åldrande eller sjukdomar 
samt att ge anhöriga som vårdar en närstående avlastning och stöd.

Anslaget för äldreomsorg är beräknat utifrån demografisk utveckling för åldersgruppen i sex 
olika åldersgrupper: 65-69 år, 70-74 år, 75-79 år, 80-84 år, 85-89 år samt över 90 år.
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Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsområde 9 – Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar
Verksamhetsområdet omfattar bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Syftet med verksam-
heterna är att tillhandahålla ett brett och varierat kulturutbud och en meningsfull fritid för 
kommuninvånarna. Huvuddelen av verksamheten riktar sig till barn och ungdomar. Verksam-
heten ansvarar för kulturskolan som erbjuder barn och ungdomar verksamhet inom musik, 
dans, teater och bild samt för naturskolan.

Anslaget för bibliotek, kultur och fritid innehåller i år ingen kompensation för demografisk 
utveckling. Däremot beräknas medel riktat till fritidsgårdar är beräknat utifrån åldersgruppen 
13-15 år.

Byggnadsnämnden

Verksamhetsområde 15 – Bygglov
Till bygglovsenhetens verksamhet hör att handlägga olika typer av bygglovsärenden, strand-
skyddsärenden, byggsamråd och tekniska samråd samt arbetsplatsbesök. En viktig del av 
verksamheten är även att ge råd till allmänheten och att utföra tillsyn. Syftet med verksamheten 
är att setill att plan- och bygglagen efterlevs.

Anslaget för bygglov är beräknat utifrån demografisk utveckling för åldersgruppen 0-w år.

Kommunstyrelsen

Verksamhetsområde 10 – Samhällsbyggnad
I verksamhetsområdet uppdrag ingår kommunens fysiska planering, gestaltning av offentliga 
miljöer, strategiskt miljöansvar, projektering och byggprojektledning kopplat till infrastruktur-
frågor, exploatering och förvaltning av kommunens mark. Området ansvarar för drift och 
förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter. Ansvarar även för att kommunens vägar är 
bra, framkomliga och trygga med bra beläggning och god belysning samt för att den oexploat-
erade miljön vårdas, utvecklas och bevaras samt att verka för en långsiktig hållbar utveckling.
Inom samhällsbyggnad ingår även vatten och avlopp som ansvarar för att invånarna i Tyresö 
kommun förses med ett gott och friskt dricksvatten samt renhållning med uppdrag att upprätta 
kommunala föreskrifter för hantering av hushållens avfall samt att samla in, ta hand om och 
behandla detta avfall enligt gällande lagstiftning och på miljömässigt bästa sätt.

Anslaget för samhällsbyggnad, exklusive affärsverksamhet, ingår inte i den demografiska 
resursfördelningen.

Verksamhetsområde 17 – Gemensam verksamhet
Verksamhetsområdet Gemensam verksamhets uppdrag är att ansvara för kommunens 
övergripande styrning, planering och uppföljning av kvalitet, ekonomi och personalfrågor, 
lokalförsörjning samt att ge stöd till den politiska verksamheten. I verksamhetsområdet ingår 
även kommunens stöd- och servicekontor som internt ger stöd och service till andra kommu-
nala verksamheter och som hanterar kommunens näringslivsfrågor. Verksamhetsområdet ska 
verka för att kommunens invånare ska vara nöjda med och ha god nytta av den kommunala 
verksamheten. 

Verksamhetsområdet ansvarar också för kommunens medlemskap i kommunalförbund och 
gemensamma nämnder.
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• Södertörns brandförsvarsförbund ansvarar för räddningstjänsten i 10 kommuner.
• Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bedriver en viktig verksamhet när det gäller 
   tillstånd och tillsyn inom miljö- och hälsoområdet.
• Södertörns överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd som har hand om över-
   förmyndarverksamheten.
Syftet med medlemskapet i kommunalförbund är att samverka, samordna och förbättra verk-
samheter som är viktiga och där gemensamt arbete ger bättre service till medborgaren.

Anslaget för gemensam verksamhet är inte beräknat utifrån någon demografisk utveckling.

Verksamhetsområde 19 – Politisk verksamhet
Verksamhetsområdet politisk verksamhet omfattar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
inklusive råd och beredningar under kommunstyrelsen och ersättningar till årsarvoderade för-
troendevalda. Även det politiska arbetet i nämnderna ingår i verksamhetsområdet. Verksam-
heten består till största del av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt nämndernas 
sammanträden, utbildningar och konferenser. 

Vidare innefattas partistöd till de politiska partierna representerade i kommunfullmäktige samt 
stöd till den politiska organisationen i form av politiska sekreterare. Även administration av 
allmänna val och lokala folkomröstningar ingår i verksamhetsområdet.

Anslaget för politisk verksamhet är inte beräknat utifrån någon demografisk utveckling.

30                               31




