
Vänsterpartiet Tierp
19 punkter för ett jämlikt Tierp för alla – inte bara för de rikaste

Vänsterpartiet i Tierp vill verka för:

Ett socialistiskt, feministiskt och anti-rasistiskt samhälle, exempelvis genom att stödja organisationer som verkar 
mot samma mål.

Att genomföra ett försök med 6 timmars arbetsdag på ett av kommunens äldreboenden.

Att förskolan får mer personal och därmed mindre barngrupper.

Att erbjuda alla barn och ungdomar avgiftsfri kollektivtrafik.

Att helt ta avstånd från all konkurrensutsättning av kommunal verksamhet samt att förhindra att medborgarnas 
skattepengar går till vinstdrivande företag vilket leder till att politiker och medborgare får en minskad insyn i 
verksamheterna, samt för att motverka segregation. Att avveckla all form av marknadsstyrning av välfärden.

Att ge Högbergsskolan möjlighet att profilera sig för att ge ungdomarna en god och bred utbildning på hemmaplan.

Att Tierp ska vara en kommun i främsta ledet vad gäller miljöomställning och energiomställning.

Att arbeta för en större andel hyresrätter vid nybyggnation.

Att all mat som serveras inom kommunens verksamheter, så som t ex skola och äldreomsorg, ska vara ekologisk 
samt i möjligaste mån närproducerad.

Att stärka och bevaka HBTQ-personers rättigheter.

Att utveckla möjligheterna till cykelpendling.

Att arbeta för jobb och utveckling och en bra miljö i Karlholmsbruk.

Att lägenheter byggs i enlighet med behovet som framkommit i enkäter som genomförts av AB Tierpsbyggen. 
Inklusive trygghetsboenden med prioritering på Söderfors och Örbyhus.

Att en sporthall byggs i Söderfors.

Att kommunen stödjer småföretag, inom turism och gröna näringar, som vill etablera sig i kransorterna och på 
landsbygden.

Att inrätta en permanent landsbygdsberedning alternativt nämnd.

Att kommunen ska utarbeta en tydlig landsbygdsstrategi med målsättningen att hela kommunen ska leva.

Att kommunen ska agera för utökade möjligheter till kollektivt resande, även för de som bor och verkar på 
landsbygden och i kransorterna.

Att kommunen ska ge ett större utbud av daglig verksamhet.
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