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Inledning
Vi som delar den här planeten avgör framtiden nu. Vi vet att  
klimatförändringar och andra miljöhot påverkar människor över hela  
planeten, inklusive oss i  Tyresö. Som människor är vi helt beroende av 
en planet som mår bra och kan ge oss den friska luft, den näringsrika 
jord och det rena vatten vi behöver.

För oss hänger en frisk planet och friska, välmående männi- 
skor ihop. Idag överutnyttjar vi både våra naturresurser och vår egen 
energi som människor. Många människor känner för mycket oro, stress 
och press för att kunna hitta en bra balans och må bra. I skolan ska 
barn och unga må bra och kunna vara kreativa. Arbetsmarknaden ska 
ge människor utvecklingsmöjligheter och tillfälle till lärande.

Vi vill ställa om Tyresö och Sverige till ett samhälle som 
inte förbrukar mer resurser än vad naturen klarar av att åter-
skapa och där människor mår bra. Bara på det sättet tar vi vårt 
ansvar för den globala klimatutmaningen och vår egen framtid. I detta 
dokument kan du läsa om vad Miljöpartiet de gröna i Tyresö vill göra 
för att skapa en hållbar och medmänsklig kommun under kommande 
mandatperiod.
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Ett grönare Tyresö

För att nå Sveriges och Tyresös klimatmål krävs en stor och snabb om-
ställning av trafiken. Till 2030 ska 70 procent av Sveriges utsläpp bort. 
Tyresö har i bred politisk enighet antagit en trafikstrategi, “Tyresö styr 
mot hållbara transporter” vars syfte är att Tyresö ska göra sin del för att 
målet ska uppnås. 

Det innebär att vi prioriterar framkomligheten för de mest effektiva 
och miljövänliga trafikslagen: gång, cykel och kollektivtrafik. När fler 
reser kollektivt eller cyklar använder vi gatorna mer effektivt, så att nyt-
totrafik och den som behöver köra bil slipper fastna i bilköer. När färre 
behöver en egen bil kan vi också bygga bostäder eller anlägga parker där 
det tidigare var parkeringar. Dessutom mår vi bättre och blir friskare av 
mer rörelse i vardagen, mindre buller samt mindre avgaser och partik-
lar. Bilar och lastbilar ska köras på el eller förnybara bränslen istället för 
fossila bränslen. 

Det som är bäst för miljön ska alltid vara det enklaste och mest ekono-
miska valet för människor. Riksdagen har beslutat att Sverige ska vara 
klimatneutralt år 2045. Vi gröna vill se till att Tyresö gör sin del för att 
det ska bli verklighet och når Tyresös nya klimatmål om nettonollutsläpp 
2030. Vi vill att det ska vara enkelt för kommuninvånarna att bidra! 

Sedan Miljöpartiet tillsammans med Liberalerna och Socialdemo- 
kraterna efter valet 2018 tog över styret av kommunen, har ambitio-
nerna för miljö- och klimatarbetet höjts avsevärt, vilket också gett 
resultat. Tidningen Aktuell Hållbarhet genomför sedan 2009 en årlig 
rankning av kommunernas miljöarbete. Sedan 2019 har Tyresö klättrat 
hela 155 placeringar. Av landets 290 kommuner är nu Tyresö 10:e miljö- 
bästa kommun. 

Klimatsmarta transporter
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Kollektivtrafik 
Pendelparkeringar vid fler
busshållplatser: De som bor  
långt från en busshållplats ska  
enkelt kunna ta cykeln eller bi-
len dit. Vid kollektivtrafiknära 
pendelparkeringar vill vi kunna 
erbjuda laddplatser för bil, samt 
cykelparkering under tak.

Utveckla kollektivtrafiken på
både land och vatten: Kollek-
tivtrafiken ska utvecklas i sam-
arbete med Region Stockholm. 
Det behövs fler tvärgående buss-
linjer och direktbussar mot cen-
trala Stockholm. Vi vill också ut- 
veckla kollektivtrafiken på vatten.  
Ett försök med pendelbåtar mellan 
Tyresö och Nacka, samt på Drev- 
viken kan vara ett första steg. 

Bättre framkomlighet för
bussarna i Tyresö: Bussarna 
ska ha hög framkomlighet och 
inte fastna i bilköer. Det behövs 
åtgärder för att fler bussar ska 
kunna komma fram, särskilt på 
Bollmoravägen och Tyresövägen.

Utred spårtrafik till Tyresö:
Busstrafiken till och från Tyresö 
närmar sig gränsen för sin kapa-
citet. Om vi ska få fler att välja 
kollektivtrafiken, så kommer ock-
så spårtrafik på sikt att behövas. 
Den planeringen behöver börja 
redan nu.

Gång och cykel  

Tjugo procent av resorna i 
Tyresö ska ske med cykel år
2030: Nu är det bara ungefär 
fyra procent, så mycket behöver 
göras för att nå dit. 

Utbyggt cykelvägnät – ta plats  
från biltrafiken om det
behövs: Cykelbanorna ska vara 
sammanhängande, i möjligaste 

mån separeras från både bilar och 
gående och underhållas väl under 
hela året. Cykelbanorna ska ha 
den bredd som behövs för att ge 
god kapacitet och hög säkerhet.  

Utvecklad cykelparkering:
Säker och tillgänglig cykelparke-
ring ska finnas vid våra centrum 
och knutpunkter för kollektivtra-
fiken. Även lådcykel ska ha plats 
att parkera. 
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Mer plats för cykel och gång i
centrum: Idag domineras gatu- 
utrymmet i Tyresö centrum av bil- 
vägar och parkeringar. Mer plats 
behövs för cyklande och gående.

Trygga gång- och cykelvägar  
med bra belysning och be- 
skurna buskage: Den som tar 
sig hem på kvällen ska kunna 
känna sig trygg. 

Säkra skolvägar: 
Fler barn ska kunna gå och cykla 
till skolan. Det ska vara en tra-
fiksäker miljö runt våra skolor. 
Hämtning och lämning med cy-
kel ska underlättas och när det 
sker med bil ska det anpassas så 
att riskerna för gående och cyk-
lande minimeras.

Biltrafik 

Ökad trafiksäkerhet: 
Sänk hastigheten på vissa vägar, 
för minskat buller och färre tra-
fikolyckor.

Fler laddplatser för elbilar:
När fler och fler skaffar elbil mås-
te laddplatser finnas. Kommunen 
kan både sätta upp egna laddplatser  

och underlätta för andra att göra 
det.

Skapa möjligheter för bilpool
i kommunen: 
Stötta och uppmuntra hyresvär- 
dar och bostadsrättsföreningar  
som vill satsa på smarta mobi-
litetslösningar. Vi vill  också att 
kommunens egna fordon ska ingå 
i en bilpool. 

Det vi bygger ska kunna stå i hundratals år. Därför ska det vara håll-
bart, estetiskt tilltalande och fritt från skadliga kemikalier. Vi ska bygga 
mer i trä, smart, kollektivtrafiknära, innovativt och med tillgång till bra  
cykelvägar och service (till exempel förskola och mataffär). Nya hus och 
boendeformer i befintliga bostadsområden ökar variationen och gör det 
möjligt att bo kvar i samma område även om livet förändras. Det möjlig-
gör också för olika grupper av människor att mötas. 

Hållbar stadsbyggnad 
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Bygg bostäder kollektiv- 
trafiknära: 
Prioritera bebyggelse i kollektiv-
trafiknära lägen med tillgång till 
handel, skola, förskola och annan 
samhällsservice.

Minskad boendesegregation:
Eftersträva blandad bebyggelse 
och varierande boendeformer så-
som kollektivhus och byggemen-
skaper. 

Utveckling av kommunen:
Fortsatt utveckling av Trollbäck-
ens centrumstråk, östra delarna 
av Tyresö och centrala Tyresö i 
enlighet med översiktsplanen.

Verksamhetsområde med
hållbarhetsfokus: 
Lindalshöjden (tidigare kallat kal- 
hygget), ska bli ett område med 
hållbarhetsfokus för företag och 
andra verksamheter.

Utveckla en belysnings-
strategi: 
Ta fram en strategi för belys-
ning för att öka vår gemensamma 
trygghet samtidigt som vi värnar 
den biologiska mångfalden och 
skapar en hållbar energikonsum-
tion. 

Klimatanpassa byggande
och infrastruktur: 
Vi behöver ta höjd för kraftiga  
skyfall och översvämningar. Hård- 
gjorda ytor bör undvikas. För-
stärka vatten- och avloppssyste-
met och anlägga fler dagvatten-
dammar. 

Mer grönska i bostads-
områden: 
Vi vill att alla kommuninvånare 
ska ha nära till grönska och grön-
områden. Därför vill vi bland an-
nat se fler bostadsnära grönområ-
den, gröna tak och gröna väggar. 

Gör det enklare att  
felanmäla:
Exempelvis genom en app, som 
många andra kommuner har.
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Vi behöver hushålla med våra gemensamma resurser. Därför vill vi se 
ett aktivt arbete dels kring energieffektivisering, dels kring omställning 
till förnybar energi i kommunens verksamheter. Kommunens fastig- 
heter ska enbart ha energi från förnybara källor, och den lokala energi-
produktionen ska öka. 

Varje år handlar kommunen varor och tjänster för väldigt mycket 
pengar. Därför är det viktigt att alltid göra inköp med fokus på största 
möjliga miljö- och samhällsnytta. Vi ska handla ekologiskt, närproduce-
rat och med social hänsyn när det är möjligt.  

Energieffektivisering, förnybar energi, 
återvinning och cirkulär ekonomi 

Utveckla återbruk i Tyresö: 
Det ska bli lättare att få, hyra el-
ler köpa återbrukade varor, bland 
annat genom att utveckla krets-
loppscentralen i Petterboda, in-
rätta fler lokaler för återbruk och 
införa pop-up återbruk.  

Minska avfallet i kommu-
nens verksamheter: 
Ge råd och stöd till verksamhe-
terna i att minska avfallet och öka 
återbruket. Källsortering ska ske 
inom kommunens alla verksam-
heter. Vi vill se en intern bytes-
plats för möbler, kontorsutrust-
ning och liknande i kommunens 
verksamheter. 

Energieffektivisering:
Den bästa och billigaste energin 
är den som inte används. Kom-
munen ska kontinuerligt arbeta för 
att minska energianvändningen i 
kommunens befintliga byggnader.  

Mer solenergi i Tyresö: 
Solpaneler ska anläggas på alla 
lämpliga kommunala fastigheter. 
Kommunen ska aktivt uppmunt-
ra hushållen att installera sol- 
energi.

Mer energi- och konsument-
rådgivning: 
Utveckla och utöka kommunens 
klimat- och energirådgivning. Ut-
vidga konsumentrådgivning till 
att omfatta även cirkulär ekonomi 
och hållbar konsumtion. 
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Ställ höga krav på miljö-
mässig hållbarhet vid  
offentlig upphandling: 
Till exempel krav på hög kvali-
tet, reparerbarhet, möjlighet att 
återbruka och materialåtervin-
na, inga skadliga ämnen.

Alla byggprojekt i kommu-
nen bör ske med krav på 
livscykelanalys gällande 
klimat- och miljöpåverkan:
Miljöanpassade material, åter-
brukade material och låg ener-
giförbrukning ska främjas.
 
  

Grönska i och runt staden bidrar till en bättre hälsa, ökad trivsel och 
mindre stress. Det ger också ökad motståndskraft vid ett allt mer oför-
utsägbart klimat. 

När djur och växter världen över utrotas i allt högre takt kan vi  
i Tyresö göra en viktig insats genom att bevara och utveckla våra värde-
fulla grönområden. 

Vi ska fortsätta minska utsläppen till våra vattendrag så att åar, bäck-
ar, sjöar och hav mår bra och vi kan njuta av dem. Med ett förändrat 
klimat väntas kraftigare skyfall och då behövs fler smarta och naturliga 
lösningar för att förhindra översvämningar, exempelvis genom fler träd, 
mer växtlighet och små dammar. 

Vi vet att allt fler vill odla och det ska uppmuntras! Lokal matpro-
duktion ger både klimatsmart mat, mindre utsläpp av giftiga kemikalier, 
trivsel och gemenskap. 

En välmående natur   

Utveckla våra parker,  
stränder, naturreservat  
och närnatur: 
Ingen ska ha långt till grönskan 
i Tyresö och stränderna ska vara 
tillgängliga för alla. 

Blommande ängar och  
vägrenar: 
Genom att så växter och minska 
gräsklippningen kan vi öka den 
biologiska mångfalden.
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Stärka våra gröna kilar: 
Värna kommunens gröna kilar 
och stärk de allra svagaste avsnit-
ten. Bygg en ekodukt, en grön-
skande bro för både människor 
och djur, över Tyresövägen i an-
slutning till Lindalshöjden. 

Fler träd: 
Säkerställ ökad trivsel och högre 
biologisk mångfald i kommunens 
bebyggda områden genom att 
plantera fler träd och buskar. 

Utveckla lokal mat- 
produktion och odling: 
Ge fler möjlighet till stadsodling, 
odling på gemensamma eller pri-
vata odlingslotter och vid våra torp. 
Vi ser gärna mer småskalig livs-
medelsproduktion i kommunen. 

Förbättrad vattenkvalité:
Arbeta mer aktivt med kommu-
nerna inom Tyresåns avrinnings-
område för att uppnå och bibe-
hålla god ekologisk status i våra 
sjöar, och minska belastningen 
på vår kust. Vi vill att fisken och 
kräftorna i våra sjöar återigen ska 
gå att äta utan risk för hälsan. 

Minskade utsläpp från  
enskilda avlopp: 
Tyresö kommun ska stödja alter- 
nativa miljöanpassade VA-lösning-
ar i områden där det kan förbätt-
ra vattenkvaliteten och bidra till 
minskade investeringskostnader. 
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I ett mänskligare Tyresö får alla goda möjligheter 
att vara delaktiga i samhället. Alla Tyresöbor får 
chans att leva ett fullgott liv och bli bemötta med 
värdighet och respekt. Den som behöver stöd ska få 
det. Tillsammans kan vi ge alla en bättre framtid. 

Ett mänskligare Tyresö 

Tidiga och samordnade 
insatser: 
Öka kommunens förmåga att ge 
tidiga och samordnade insatser 
för barn och unga i behov av stöd. 
Stärk samverkan mellan social-
tjänst och skola, till exempel ge-
nom att anställa förebyggande so-
cialsekreterare med stationering i 
skolor.   

Aktiv fritid för alla: 
Öppna fritidsverksamhet för barn  
med särskilda behov. Fler träff-
punkter bör etableras för perso-
ner som har stöd inom ramen för 
socialpsykiatrin.  

Fältassistenter: 
Permanenta och utveckla verk-
samheten. De fyra fältassistenter 
som vi anställt hittills är ett första 
steg, vi vill gå vidare med ytterli-
gare fler anställda i teamet. 

Föräldrautbildningar: 
Kommunen ska stärka och utve-
ckla föräldrautbildningarna och 
erbjuda fler föräldrar att delta – 
för ökad kunskap och för att före-
bygga sociala problem.  

Familjecentral i Tyresö: 
Öppna återigen en familjecentral i  
Tyresö i samarbete med regionen. 

Socialt stöd  
Alla människor kan behöva extra stöd under någon period i livet för att 
klara av en svår familjesituation, ta sig ur ekonomiska bekymmer eller 
skadliga vanor. När människor av olika anledningar behöver stöd, ska 
samhället erbjuda bästa möjliga insatser. Samtidigt måste vi göra allt vi 
kan för att förebygga att människor hamnar i social utsatthet som till 
exempel brottslighet eller missbruk.  
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Stöd till adoptivfamiljer: 
Kommunen bör erbjuda riktat 
stöd till adoptivfamiljer, till ex-
empel genom att teckna avtal med 
Stockholms stads stödverksamhet 
i likhet med hur andra närliggan-
de kommuner gjort.   

Stärkt stöd till familjehems-
placerade barn: 
Öka stödet till familjehem och 
familjehemsplacerade barn, till 
exempel genom en särskild sats-
ning på Skolfam som syftar till 
att stödja skolgången för familje-
hemsplacerade barn.  

Samverkan för att förebygga 
brott: 
Utveckla samverkan mellan Tyresö  
Bostäder, andra fastighetsägare, 
centrumledning, polis och ideella 
föreningar för att stärka det brotts-
förebyggande arbetet. En annan 
viktig del i att förebygga brott är att 
tillsammans med polisen utveckla 
insatser för personer som vill läm-
na en kriminell livsstil.  

En aktiv bostadspolitik: 
Vi vill hitta fler vägar till egen bo-
stad. Fler tränings- och försöks-
lägenheter, gruppbostäder. Bo-
stad Först är en modell som vi är 
positiva till. 

God omsorg för våra äldsta  
och de som behöver extra stöd 
Det blir fler och fler äldre i Tyresö och hur friskt och fritt livet utvecklas 
på äldre dagar är till stor del beroende av varje persons boendesituation. 
Alla personer ska kunna välja mellan att bo hemma länge eller flytta till 
ett annat boende. De äldreboenden som kommunen erbjuder ska upp-
levas som hemtrevliga, stimulerande och trygga. Oavsett boendeform 
ska äldre erbjudas ett rikt kultur- och fritidsliv och möjlighet till träff-
punkter. 

Alla personer oavsett funktionsvariation ska kunna leva ett gott liv 
och ha möjlighet att påverka beslut som rör vardagen. Personer som har 
rätt till stöd enligt LSS ska erbjudas en daglig sysselsättning som är me-
ningsfull, rolig och utvecklande. 
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En viktig fråga för Miljöpartiet i  
Tyresö är att stärka möjligheten 
till mötesplatser för personer 
med intellektuell funktionsned-
sättning.  

Minskad isolering bland 
äldre: 
Erbjud fler boendeformer som 
inte är biståndsbedömda för att 
bryta isolering hos äldre personer 
som kan bo hemma, men som har 
svårt att ta sig ut. 

Mångfald av aktörer: 
Säkerställ tillgången till kommu-
nala vård- och omsorgsalternativ 
som ett alternativ till privata vård-
givare. 
 
Mer kultur för äldre: 
Kommunen bör stärka kulturut-
budet för äldre, både generellt och 
för äldre på särskilda boenden.  

Djur på äldreboenden: 
Erbjud djur, som till exempel vård- 
hundar på återkommande besök 
på äldreboenden för ökad trivsel 
och meningsfullhet.  

Utveckla verksamheten med 
träffpunkter: 
Verksamheten som kallas Kopp 
och själ ska utvecklas för att ge 
ytterligare möjligheter till mötes-
platser för äldre. 

Mötesplatser för personer 
med intellektuell funktions-
nedsättning: 
Öppna fler träffpunkter för perso-
ner med intellektuell funktions-
nedsättning. 

Utbildning och stöd kring  
digitala verktyg: 
Samhället digitaliseras i allt hö-
gre grad, både informationsflöden,  
samhällsservice och välfärdsfunk-
tioner. Vi vill erbjuda utbildning 
till äldre som är ovana eller osäkra 
vid användning av digitala verk-
tyg, exempelvis i samarbete med 
frivilligorganisationer, för att främ- 
ja inkludering.  

Öppen förskola för barn med 
särskilda behov: 
Vi vill erbjuda en verksamhet som 
riktar sig till barn med särskilda 
behov så att föräldrar och barn i 
liknande situationer kan mötas 
och få stöd.  
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Meningsfull sysselsättning  
Alla ska ha goda möjligheter att utifrån sina förutsättningar få ett gott 
arbetsliv. Anställda ska erbjudas bra och trygga anställningsvillkor samt 
balans mellan arbetsliv och det övriga livet. Möjligheten till arbete är  
en viktig brottsförebyggande åtgärd, samtidigt som samhället står inför 
utmaningar med kompetensförsörjning inom välfärdsyrken. 

För att erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden en 
väg in vill vi satsa på arbetsintegrerande sociala företag. Vi vill också  
arbeta för en inkluderande arbetsmarknad och mot diskriminering. 
Personer som är nya i Sverige ska ges förutsättningar att snabbt kunna 
få ett arbete.  

Fler arbetsintegrerande  
sociala företag: 
Kommunen ska arbeta systema-
tiskt för att öka antalet arbetsin-
tegrerande sociala företag.  

Innovationscentrum:
Utred möjligheten att öppna ett 
innovationscentrum med fokus  
på social innovation och hållbart 
företagande.  

Stärkt integration: 
Underlätta för personer som är 
nya i Sverige att snabbt kunna 
få ett arbete, till exempel genom 
satsningar på sociala företag och 
SFI. Fortsätt att utveckla verk-
samheter som Trappsteget, ett 

samarbete mellan Tyresö Bostä-
der och kommunen där nyanlän-
da kvinnor får sysselsättning och 
utbildning. 

Arbetsinriktad 
vuxenutbildning: 
Satsa på yrkesinriktade program 
som ger fler personer möjlighet 
att byta yrke. Arbetsinriktad vux-
enutbildning är även en nyckel 
för att f ler nyanlända och ar-
betslösa ska få ett arbete. Vuxen- 
utbildningen är en viktig del i att 
skapa långsiktighet i landets och 
kommunens kompetensförsörj-
ning. Samverkan med närings- 
livet och kommunens egna verk-
samheter är därför avgörande.  
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Ett lärande Tyresö 
Förskolan och skolan  är nycklar för att skapa ett jämlikt samhälle som 
ger alla likvärdiga möjligheter och ska bidra till att utjämna klasskillna-
der från en generation till en annan. 

Kunskap, kreativitet, innovation, demokratiska förmågor och entre-
prenörskap är avgörande för att hitta nya lösningar på dagens samhälls-
utmaningar. För att utveckla förmågorna krävs många trygga vuxenkon-
takter, som i sin tur behöver goda förutsättningar. Oavsett vilken skola 
du går på ska du veta att du får en god utbildning och stöd av vuxna på 
det sätt du behöver. Förutom fler vuxna i skolan vill vi bland annat se 
satsningar på stärkt elevhälsa, stöd till barn med särskilda behov, gröna 
skolgårdar och levande skolbibliotek.   

Fler funktioner i skolan som 
avlastar lärarens arbete: 
Våra lärare ska fokusera mer på 
undervisning och mindre på ad-
ministrativa uppgifter. Därför ser 
vi ett behov av fler skolbiblioteka-
rier, kuratorer och andra viktiga 
funktioner som skolan och elev-
erna är i behov av.  
 

NPF-säkrad utbildnings-
verksamhet: 
Gruppen barn med neuropsyki-
atriska funktionsnedsättningar 
(NPF) behöver extra stöd och 
anpassning. Tyresös skolor ska 
vara NPF-säkra så att majori-
teten elever får tillräckligt med 
stöd i det egna klassrummet.

 
Ett hållbart och livslångt lärande 
Alla elever har rätt till sin utbildning. Våra elever ska få rätt stöd i rätt 
tid för att klara skolan hela vägen till studenten. När skolans egna resur-
ser inte är tillräckliga så ska det finnas andra insatser inom kommunen 
för att säkerställa att våra barn inte ska behöva åka långa sträckor utan-
för kommunens gränser för att tillgodogöra sig sin utbildning. 
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Särskilt stöd till elever som 
har större behov: 
Alla Tyresös grundskolor ska er-
bjuda särskilda undervisnings-
grupper. Våra kommunövergri-
pande undervisningsgrupper för 
dem med störst behov av stöd ska 
fortsätta utvecklas. 
 
Utveckla kommunens egna 
lärstudio med behandling:
Tyresös lärstudio med behand-
ling som startade hösten 2020 är 
en viktig verksamhet där skola 

och socialtjänst samverkar, vi vill 
utveckla verksamheten och utöka 
antalet platser.  

Fritidsverksamhet för barn
med särskilda behov: Vi vill 
öppna fritidsverksamhet för barn 
med särskilda behov. 

Utökad möjlighet till förskola 
för barn till arbetslösa och
föräldralediga: Vi vill att alla 
barn ska erbjudas minst 30 tim-
mar per vecka i förskolan. 

Elevernas arbetsmiljö
Att satsa på barn och unga är den viktigaste investeringen ett samhäl-
le kan göra. Barnens utemiljöer och den mat som serveras till dem ska 
hålla hög kvalitet. Under den senaste mandatperioden, under ledning av 
Miljöpartiet har Tyresö uppmärksammats för att kraftigt ha ökat ande-
len ekologisk mat i verksamheterna, samt mottagit pris från KRAV som 
årets ekologiska förebild. Med 51 procent ekologiska inköp är Tyresö nu 
på plats 13 av 290 kommuner1. 

Det är fortsatt viktigt att kommunen prioriterar satsningar på skolan 
som stöds av forskning och som tydligt bidrar till social och ekologisk 
hållbarhet.  

Giftfria förskole- och skol-
miljöer: 
Tyresös förskolor och skolor ska 
vara fria från skadliga kemikalier.
  

Ekologisk mat: 
Tyresös måltider ska vara av hög 
kvalitet och bidra till en hållbar 
planet. Vi vill öka andelen ekolo-
gisk mat till 60 procent.
  

14
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Vi ska utveckla våra skolgårdar 
och utemiljöer ytterligare: 
Våra barn och unga ska ha en ute-
miljö som skapar trygghet och 
bidrar till lärande. Vi vill se fler 
skolträdgårdar och ytor för lek och 
lärande. Vi vill se en stor andel 
icke-hårdgjord yta och naturmate-
rial ska vara förstahandsvalet för 
lekytor och redskap.  

Rörelse i skolan: 
Vi vill uppmuntra till mer rörelse 
både i skolan och på vägen från 
och till skolan.  

Levande skolbibliotek: 
Vi vill tillsätta mer resurser för 
att utveckla skolbiblioteken – en 
bokhylla är inte ett bibliotek. Vi 
vill öka antalet skolbibliotekarier. 

Den psykiska ohälsan bland barn och unga är illavarslande, därför mås-
te den centrala elevhälsan stärkas och stödet till föräldrar och vårdnads-
havare utvecklas.  

Stärkt elevhälsa: 
Utveckla den centrala elevhälsan 
och satsa på att förebygga och 
främja psykisk hälsa för barn och 
unga.  
 
Stöd vid psykisk ohälsa: 
Kommunen behöver förbättra och 
utveckla samverkan med Region 

Stockholm för att fler barn och 
unga som mår dåligt ska få stöd 
av barn-  och ungdomspsykiatrin. 

Stärk stödet till anhöriga: 
Vi vill se ett paket av åtgärder för 
att stötta de som hjälper till att vår-
da en anhörig. Exempelvis utbild-
ning, samtalsstöd och avlastning.

Elever och vårdnadshavares psykiska hälsa
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Ett gymnasium i framkant
Vi ser det som en styrka att Tyresö har ett eget kommunalt gymnasium 
och en gymnasiesärskola. Det ger eleverna möjlighet att gå gymnasiet i 
kommunen samtidigt som det främjar det lokala näringslivet. Det vill 
Miljöpartiet värna.  

Hållbarhet och innovation: 
Vi vill värna Tyresö gymnasium 
och utveckla det med en hållbar-
hetsprofil. Såväl skolans lokaler 
och verksamhet som dess utbild-
ningar ska fokusera på hållbarhet 
och innovation. 

Högskoleförberedande 
program: 
Utöver de yrkesprogram som 
erbjuds idag bör Tyresö gym-
nasium även se över möjligheten 
att erbjuda ett högskoleförbere-
dande program. 

Fortsatta satsningar på 
gymnasiesärskolan: 
Vi ska fortsätta satsa på vår gym-
nasiesärskola för att bibehålla en  
god utbildningskvalité.   

Möjliggör för vuxenutbild-
ning och föreningsliv: 
Gymnasiets lokaler ska samnytt-
jas i högre grad, så att de även 
kan nyttjas på kvällar och helger.
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Utveckla Tyresöinitiativet: 
Vi vill ha fler och bättre verktyg för 
medborgare och medarbetare att 
komma med förslag om förbätt-
ringar och initiativ för att utveck-
la kommunen. Vi vill se särskilda 
satsningar på att öka engagemang 
och delaktighet hos unga. Som ett 
första steg vill vi att kommunen 
utreder möjligheter för barn och 
unga att få en större delaktighet i 
beslut som fattas.  

Samråd i fler politiska 
frågor: 
Likt byggplansprocesser – som i  
enlighet med plan- och bygglagen 
förankrar processer med närbo-
ende – bör kommunen skapa fo-
rum för att engagera kommunin-
vånare i fler projekt och initiativ 
som kommunen ansvarar för. Sär-
skilt prioriterat är att involvera 
medborgare i att lösa klimatkrisen 
och skapa ett mer hållbart Tyresö.  

Ett mer inkluderande Tyresö 
För oss gröna är demokrati en grundläggande princip som ska utgöra 
hela samhällets fundament, inte bara något som sker vid valurnan var 
fjärde år. Vi måste skapa delaktighet i de beslut som påverkar oss alla 
genom att aktivt bjuda in till dialog och medverkan i viktiga beslut. För 
oss är ett rikt kulturliv, ett aktivt idrottsliv och ett tillgängligt friluftsliv 
också viktiga beståndsdelar i ett välmående samhälle. Under mandat-
perioden vill vi ytterligare stärka och tillgängliggöra det lokala utbudet 
på kultur och friluftsliv. 

Stärkt lokaldemokrati  
Vi vill utveckla den lokala demokratin och möjliggöra att fler medbor-
gare kan komma med förslag på förbättringar och idéer. För oss är det 
särskilt viktigt att involvera unga.  
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Kulturskolan ska fortsatt 
prioriteras och utvecklas:
Fler barn och unga ska nås av 
kulturskolans verksamheter ge-
nom sänkta avgifter och riktade 
projekt för särskilt utsatta mål-
grupper.  

Rättvis fördelning av pengar 
till kultur- och fritid: 
Det ska ske en rättvis fördelning 
av de gemensamma resurserna 
mellan aktiviteter som en högre 
grad av pojkar deltar i respektive 

aktiviteter som en högre grad av 
flickor deltar i. Vi vill också att 
alla barn får likvärdig tillgång till 
Tyresös kultur- och fritidsutbud. 
Vid investeringar ska detta per-
spektiv beaktas.   

Utveckla Fritidsbanken: 
Vill vill utveckla Fritidsbanken, 
där kommunens invånare kan 
låna utrustning för idrott och fri-
luftsliv, och erbjuda verksamhe-
ten på fler platser i kommunen. 

Tillgängligt kultur-, idrotts- och friluftsliv  
Tillgången till kultur, motion och friluftsliv är viktigt för att kunna leva 
ett rikt liv. Vi vill säkerställa att Tyresö erbjuder kultur- och fritidsakti-
viteter som utmanar, engagerar, utvecklar och berikar alla medborgare. 
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Parklek och utemiljöer: 
Vi vill införa kommunens första 
parklek för barn och utveckla 
våra utemiljöer. Vi vill skapa till- 
gänglighet till natur och fler 
spontanytor för idrott för såväl 
barn som vuxna och äldre. 

Mer offentlig konst: 
Vi vill ha mer offentlig konst i 
kommunen, även konst som går 
att interagera med, särskilt ur ett 
barns perspektiv.  

Friluftsliv och rekreation:
Tyresö erbjuder stora möjligheter 
till friluftsliv, både på land och 
vatten, som fler ska få ta del av. 
Vi vill samarbeta med båtklub-
bar för att skapa ett båtliv som 
utvecklas med hänsyn till våra 
känsliga kustvatten. 

Värna Tyresös 
kulturfastigheter: 
Ett flertal av Tyresös torp och 
gårdar är i akut behov av upprust-
ning. Vi vill se tydliga satsningar 
på att renovera och levandegöra 
dessa miljöer. 

Kulturcenter i 
centrumnära läge: 
Vi vill skapa fler kulturanpassade 
lokaler med flexibel användning 
för medborgare och föreningar.  

Fritidsgårdar för unga 
i alla kommundelar: 
Vi vill öka tillgången till mötes-
platser för unga i alla delar av 
kommunen.  
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