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Kommunpolitiskt program
Vänsterpartiet Täby och Danderyd

Vänsterpartiet värnar om goda arbetsvillkor, bra bostäder med rimliga hyror och en väl 
fungerande vård, skola och omsorg. Vi motsätter oss privatisering av och vinstuttag från 
skattefinansierad verksamhet, alltså vård, skola och omsorg. Våra inbetalda skattemedel 
ska inte bli vinster i de privata företagen. Överskott i verksamheten ska återinvesteras 
och användas till att förbättra kvalitén i respektive verksamhet genom t ex högre perso-
naltäthet och bättre utbildad personal. Nedan finns ett urval av de politiska frågor som 
vänsterpartiet vill driva i Täby och Danderyd. 
  Vänsterpartiet är ett feministiskt och socialistiskt parti. Vi utgår från två politiska di-
mensioner, kön och klass, när vi försöker förstå samhället och utveckla och utforma en 
politik för en bättre värld.
  Vi bekämpar patriarkatet, den kvinnoförtryckande könsmaktordning som berövar 
kvinnor grundläggande mänskliga rättigheter. Vi bekämpar kapitalismen, den ekono-
miska världsordning som ger upphov till klassförtryck, globala orättvisor och krig.

Arbetet

För oss i Vänsterpartiet är det en självklarhet att alla som arbetar i Täby och Danderyd 
ska ha rättvisa arbetsvillkor och en trygg och säker arbetsmiljö. Tyvärr är det inte så för 
alla idag. Privata företag och entreprenörer ser ofta i första hand till företagets vinster 
och långt senare till arbetstagarnas välfärd och trygghet. Vänsterpartiet anser att alla 
företag som anlitas av våra kommuner ska ha tecknat kollektivavtal eftersom anställda 
annars kan stå utan såväl arbetsförsäkringar som tjänstepension. Det är dessutom orätt-
vist när företag inte konkurrerar på lika villkor. 

Vänsterpartiet vill återinföra den kommunala hemtjänsten i Täby och Danderyd. Kom-
muninvånarna ska kunna välja ”kommunal hemtjänst”. Hemtjänsten ska organiseras så 
att resorna mellan olika användare begränsas. Det är skadligt för såväl miljön som för 
dem som arbetar inom hemtjänsten och för dem som erhåller hemtjänst när de olika 
aktörerna reser kors och tvärs genom kommunen. 

Vänsterpartiet vill ersätta anställningar hos bemanningsföretag med tillsvidareanställ-
ningar inom reguljär verksamhet. Detta lägger grunden till arbetstrygghet och en bra 
arbetsmiljö och därmed bättre arbetsresultat. Vidare anser vi att de personer som så 
önskar ska få arbeta heltid men vi föreslår även att Täby och Danderyd genomför ett 
försök med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom hemtjänsten. Liknande för-
sök i andra kommuner har gett mycket goda resultat. 

Alla ungdomar i våra kommuner ska erbjudas sommarjobb för att därmed få en tidig 
inkörsport till yrkeslivet och en förståelse för arbetslivets villkor. Särskild uppmärksam-



het vill vänsterpartiet ägna åt rättigheten för såväl vuxna som ungdomar med olika for-
mer av funktionsnedsättning/hinder att kunna delta i arbetslivet utifrån sina förmågor. 

- Trygg och säker arbetsmiljö
- Rättvisa arbetsvillkor
- Alla företag ska teckna kollektivavtal
- Ersätt otrygga anställningar i bemanningsföretag med tillsvidareanställningar i  
           reguljär verksamhet 
- Sommarjobb till alla ungdomar
- Återinför kommunal hemtjänst 
- Starta försök med 6 timmars arbetsdag inom hemtjänsten
- Rätt till arbete för personer med funktionsnedsättning

Skolan

Skolan bör vara en plats där alla oavsett bakgrund möts på lika villkor. Barn och ung-
domar berikas av att se och träffa olika människor med olika bakgrund och förutsätt-
ningar. Allt fler skolor har som mål eller slogan att ”Vi ska bli Sveriges bästa skola”. 
Vänsterpartiet vänder sig mot det tankesättet. Accepterar vi att den bästa skolan finns 
accepterar vi också förekomsten av den sämsta och vems barn ska gå i den?

Alla skolor ska vara bra och med statligt anställda lärare. Kommunen skall stå för lo-
kaler och planering av nya skolor. Alla föräldrar ska känna sig trygga i att deras barns 
skola ger en bra skolgång. På sikt vill vi ta bort skolpengen och i stället finansiera sko-
lorna utifrån behoven.

- Inga entreprenörer i skolorna. All verksamhet så som städning, mat etc ska vara  
           kommunal.
- Medel till skolorna för barn med särskilda behov. Ställ inte ett barns behov mot                        
           ett annat.
- Mindre klasser.
- Bra arbetsmiljö för elever och lärare. Underhåll skolorna i tid så sparar vi pengar  
           på sikt.
- Vegetarisk mat en dag i veckan.
- Det behövs ett centralt tak för hur mycket undervisning skolorna får ta ut från  
           lärarna.
- Väsentligt sänkt taxa till kommunala kulturskolan. Ingen kulturskolpeng. 
- Förskolan skall ha barngrupper som baseras på pedagogik och inte på ekonomi.



Äldreomsorgen

Hur vill Vänsterpartiet att äldre ska kunna leva ett rikt och bra liv under många år?
I Sverige utgör de som är 65 år och äldre cirka en fjärdedel av befolkningen. Andelen 
är ännu högre i Täby och Danderyd. Vi måste alltså lägga resurser på äldreomsorgen. 
Dessutom måste vi bli bättre på att lyssna på vad personerna själva anser och vill och 
inte bara vem som ska vara ”utförare”. 
  De flesta verksamheter inom äldreomsorgen i Täby och Danderyd är konkurrensut-
satta och drivs av riskkapitalbolag. Men detta är inga självfinansierade privata bolag. 
Verksamheterna är skattefinansierade och det är kommuninnevånarna som står för no-
tan. Vänsterpartiet anser att riskkapitalbolag inte ska driva företag inom äldreomsorgen 
och vinster ska återinvesteras i verksamheten och därmed förbättra kvalitén. 
  Många pensionärer är friska och aktiva och därför är det viktigt satsa på fritidsverk-
samheter för pensionärer. Det måste finnas både samlingslokaler och idrottsanlägg-
ningar som passar för denna åldersgrupp. Alla offentliga byggnader i kommunen måste 
vara tillgängliga för äldre och funktionsnedsatta personer. I samlingslokaler måste det t 
ex finnas tillgång till hörselslinga.  ”Telefontillgängligheten” måste vara hög vid offent-
liga verksamheter eftersom många äldre inte har tillgång till datorer utan behöver en 
”levande” människa att prata med. 
  Den som är i behov av hemtjänst ska i större utsträckning kunna vara med och be-
stämma vilken hjälp han/hon behöver. Hemtjänsten ska vara flexibel utifrån den enskil-
des behov och situation och hemtjänstpersonalen ska känna att de har tid för samtal. 
De ska erbjudas kompetenshöjande utbildning för att bättre förstå äldres behov och 
samtidigt höja statusen på det egna yrket. 
  Äldre som vill ska kunna bo kvar i sitt eget hem och t ex få hjälp med lämpliga om-
byggnationer. Att så många som möjligt bor kvar hemma får dock inte innebära att den 
som känner att hon/han inte klarar sig på egen hand, blir nekad en plats på ett äldre-
boende. Vänsterpartiet anser att den äldre och/eller den närmast anhöriga kan avgöra 
detta bäst själva.

- Inga riskkapitalbolag inom äldreomsorgen
- Vinsterna ska återinvesteras i verksamheten
- Äldre och funktionshindrade ska kunna leva ett rikt socialt och kulturellt liv samt  
           behandlas lika, oavsett etnicitet, klass, ålder, kön, sexuell läggning eller ekonomi
- Äldre i Täby och Danderyd ska ha tillgång till behovsanpassat boende med till       
           gång till välutbildad personal, anpassade sociala aktiviteter och nylagad mat 
- Äldre ska ha rätt att bestämma innehållet i hemtjänsten och deras kompetens ska  
           tas tillvara i olika verksamheter
- Kompetensen hos de anställda inom omsorgen ska höjas och personalens infly 
           tande öka för att därmed öka vårdens kvalitet 



Boendet

Under de senaste 10 till 15 åren har bostadspolitiken i vårt land förändrats radikalt, 
från en social bostadspolitik med bra bostäder med rimlig hyra till dagens politik där 
det är marknaden som styr. Utförsäljning och ombildning av hyresrätter till bostadsrät-
ter samt minimal produktion av nya hyresrätter har gjort att det nu är en stor bostads-
brist i hela landet men fr a i storstadsregionerna. 

I Täby och Danderyd överväger villor och bostadsrätter. Hyresrätten som är en naturlig 
första bostad för unga vuxna finns inte att tillgå varken i Täby eller Danderyd. Detta 
innebär att det nu finns större andel barnfamiljer men lägre andel unga vuxna som just 
flyttat hemifrån i våra kommuner jämfört med i andra kommuner. Varken i Täby eller 
Danderyd finns allmännyttan kvar. Kommunerna saknar nästan helt möjligheter att 
ordna bostäder till personer med akut boendebehov t ex flyktingar och personer med 
sociala svårigheter. 

Vänsterpartiet anser att det ska finnas ett blandat utbud av bostäder i alla kommuner 
för att människor ska kunna välja den bostadsform som passar dem bäst. Bostadsbeho-
ven ser olika ut under olika skeden av livet. Just när man flyttar hemifrån kan det vara 
bra att bo i en billig hyresrätt. När man bildar familj passar kanske en större bostadsrätt 
eller villa bättre. När man blir äldre och barnen flyttat hemifrån kan det vara skönt att 
flytta till en mindre lägenhet igen.

Vänsterpartiet anser att både Täby och Danderyd behöver fler hyresrätter. Fr a i Täby 
planeras stora byggprojekt men den allra största andelen är bostadsrätter. I och med 
att det redan idag finns en övervikt av bostadsrätter kommer denna snedfördelning att 
öka. För att komma tillrätta med detta anser vi att av de bostäder som byggs ska minst 
60% vara hyresrätter. De bostäder som byggs ska vara miljöanpassade och klimatsmarta 
samt tillgängliga för funktionsnedsatta såväl i närmiljön som i bostaden. Källsortering 
av hushållssopor måste snarast införas. För att spara miljön ska sopsortering/hantering 
ske så nära hushållen som möjligt. Avgaserna ökar om alla sitter i var sin bil och åker 
till Hagbytippen. En tredjedel av hyresrätterna ska vara studentbostäder med rimliga 
hyror. Viktiga argument för att bygga fler hyresrätter till rimlig kostnad är att unga vux-
na ska kunna bo kvar i kommunen och att personalen på våra skolor, förskolor, inom 
hemtjänsten och på våra äldreboenden ska kunna bo här där de arbetar. Att bo där man 
arbetar gynnar dessutom miljön eftersom resorna kors och tvärs i länet minskar.



Bostadsrätter och villor i Täby och Danderyd betingar mycket höga priser. Ungdomar, 
studenter, äldre, personer som nyligen invandrat och personer med otrygga anställ-
ningar har inte möjlighet att köpa dessa dyra bostäder. Vänsterpartiet vill inte bidra till 
ett segregerat samhälle. Vi anser att ett samhälle där människor i olika faser av livet och 
med olika bakgrund och ekonomi integreras är ett bra samhälle. 

Vi anser också att kommunerna ska ha en mer strukturerad markpolitik och upplåta 
mark för byggande av hyresrätter. Vänsterpartiet anser det viktigt att det finns grönom-
råden och fritidsområden i den nära bostadsmiljön. Det är viktigt för vår hälsa och vårt 
välbefinnande. Men detta får inte användas som argument för att inte bygga. 

- Bygg fler hyresrätter med rimliga hyror
- Bygg klimatsmarta och miljöanpassade bostäder
- Motverka segregering genom att blanda olika kategorier av boendeformer och  
           därmed öka mångfalden i våra kommuner
- Fler studentbostäder med rimliga hyror
- Upplåt mark för byggande av hyresrätter
- Inför källsortering samt sophantering nära hushållen
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