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Tyresöl iberalen

Vi har fått flera nya medlemmar i 
Folkpartiet i Tyresö under senare 
tid. Jeanette Skaar på bild, som 
arbetar på Tyresö gymnasium har 
nyligen blivit invald till vår styrel-
se. Hon säger: ”Som ny medlem 
blev jag fantastiskt bra mottagen. 
Våra möten har ett öppet klimat 
med högt i tak. Alla får möjlig-
het att framlägga sina åsikter och 
möjligheten att påverka är stor. 
På grund av detta har jag börjat 
se min kommun med andra ögon. 
Jag rekommenderar verkligen fler 
kommuninvånare att engagera 
sig politiskt. Ni kan förändra!” 

I mars samlades folkpartister från 
hela Sverige i Västerås till ett riks-
möte. Jeanette fortsätter: ”Jag 
fick en pratstund med Jan Björk-
lund och hade möjlighet att be-
rätta om situationen i skolan och 
komma med önskemål och för-
slag. Det är roligt att de ledande 
politikerna är tillgängliga för en 
pratstund, det stärker känslan av 

att alla medlemmars åsikter är 
viktiga”.

På mötet var det deltagare i alla 
åldrar, framförallt många ung-
domar. Bland talarna fanns ex-
empelvis statsråd Erik Ullenhag, 
integrationsminister Nyamko Sa-
buni, f.d folkpartiledaren Per Ahl-
mark samt EU-minister Birgitta 
Olsson. 

Gemensamt för talarna var den 
höga moraliska hållningen som 
Folkpartiet Liberalerna har haft 
under alla år. Det talades med 
oro om de starka högervindarna 
i Ungern, det omoraliska med att 
sälja vapen till icke demokratiska 
stater, samt Romernas och an-
dra minoriteters situation. Det 
talades också om Europa och 
EU-projektets viktiga uppgift att 
hålla fred i Europa och mäkla fred 
i världen.

Gå med i FP och träffa ledande politiker Grön Flagg i förskolan Hästhagen

Förskolan Hästhagen i Tyresö 
Strand har fått utmärkelsen 
Grön Flagg med temat ”Krets-
loppet”. Förskolan har ett ekolo-
giskt förhållningssätt, där miljö/
natur ingår, med fokus på myck-
et utevistelse för barnen. 

Grön Flagg är en utmärkelse för 
förskolor och skolor som vill arbe-
ta med hållbar utveckling och är 
Sveriges största miljönätverk för 
pedagogiska verksamheter. Den 
gröna flaggan är ett synligt bevis 
på att man varje dag prioriterar 
ett handlingsinriktat miljöarbete 
som alla på förskolan deltar i. 
Stiftelsen Håll Sverige Rent står 
för råd, stöd och godkännande av 
verksamhetens arbete.

Ett lärande för hållbar utveckling 
karakteriseras av demokratiska 
arbetsmetoder, där barn och pe-
dagoger ska samverka och alla 
ska ges möjlighet att bidra och 
delta i arbetet.

Arbetet innebär också att man 
delar med sig och visar upp arbe-
tet, för att inspirera andra verk-

samheter, familjerna och hela 
omgivningen.

Förskolan har en ”fadderpoliti-
ker” kommunalrådet Mats Lars-
son FP som under arbetets gång 
besökt förskolan och följt proces-
sen. Detta för att kommunen ska 
vara informerad och känna till ar-
betet.

Förskolan Hästhagen kommer 
att utveckla och fördjupa arbetet 
med hållbar utvecklig och dess-
utom påbörja arbetet med ett 
nytt tema nämligen ”klimat och 
energi”.

Inger Elwin, Fritidspolitiker för FP

VD för Lust & Lära Utbildning/ 
Hästhagen

Förskolechef Görel Älvedal med Sara
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Det finns en rad tillfällen då det 
är rimligt att använda folkom-
röstningar. Till exempel vid stora 
oåterkalleliga eller omvälvande 
beslut som berör många med-
borgare, kanske under lång tid 
framöver.

Justering av taxor är ett förutsäg-
bart och återkommande inslag i 
det politiska vardagsarbetet. Tyd-
liga beslut om hemtjänsttaxa och 
taxa för personer med funktions-
nedsättning har i demokratisk 
ordning fattats i socialnämnden, 
kommunstyrelsen och i kommun-
fullmäktige (två gånger).

Folkpartiet sa tydligt nej till att 
använda tre miljoner kronor av 
skattebetalarnas pengar för att 
erhålla ett valresultat via en råd-
givande folkomröstning, som 

oavsett utfall, inte torde komma 
att leda till någon omedelbar 
ändring av redan fattade beslut.

Den taxa som nu gäller är laglig, 
rimlig, enkel och tydlig. Den har 
inte medfört några synbart ne-
gativa konsekvenser enligt den 
utomordentliga rapport som ta-
gits fram av socialförvaltningen 
i Tyresö. Alla som har trygghets-
larm betalar 250 kr per månad 
för detta, vilket känns rättvist. För 
hemtjänsttagare läggs kostnaden 
in under maxtaxetaket, 1760 kr 
per månad.

Det är bättre att justera förbe-
hållsbeloppet för att värna om de 
tyresöbor som har det svårt. Höjs 
förbehållsbeloppet till exempel 
med samma belopp som larmet 
kostar, 250 kr per månad, får de 

som har det sämst ställt ytterliga-
re upp till 3000 kr per år att leva 
på. För de som har höga inkom-
ster blir det inte någon ändring. 
För de som inte har något avgifts-
utrymme blir det gratis som tidi-
gare. 

Vi tog i Folkpartiet tydligt avstånd 
från att denna onödiga folkom-
röstning skulle genomföras. När 
nu kommunfullmäktige ändå be-
slutat att folkomrösta i denna frå-
ga anser jag att folkomröstningen 
ska finansieras genom att bland 
annat kommunens kostnader för 
politiker temporärt minskas, till 
exempel genom minskat partibi-
drag eller minskade ersättningar 
till förtroendevalda.

Nomi Lind

vice ordförande i Socialnämnden

Tre miljoner kronor för en onödig folkomröstning!
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