
Valprogram	  -‐	  Vänsterpartiet	  Gnesta	  
	  
Till valet har vi tagit fram ett program som lyfter fram de frågor som vi tycker är bland de viktigaste i kommunen 

under valperioden 2010-2014. Ni kan ladda ned det i form av en pdf, här. 

 
Solidaritet 
Vänsterpartiet kommer att bedriva en politik för förstärkt gemensam sektor och försvara den generella 

välfärdspolitiken. 
Vänsterpartiet står för ett samhälle där alla människor har lika värde och där vård och omsorg betalas med skatt. 

Skatten skall utformas efter bärkraft, det vill säga högre skatt på stora inkomster, förmögenhet, stora fallskärmar 

och kapital. Vi bygger inte upp ett framtida tryggt välfärdssamhälle genom att skapa stora orättvisor. 
Vänsterpartiet arbetar för en generös och solidarisk flyktingpolitik. Vi anser att kommunen har en viktig funktion 

att fylla och självklart att kommunen ska ta emot flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Vi bör i dessa 

frågor samarbeta med omkringliggande kommuner. Vi måste ha klart för oss att varken vi eller någon annan har 

moralisk rätt att ställa krav på begränsningen av flyktingströmmen. Vi inser att den som flyr gör det för att hon 

eller han känner sig hotad till livet och det är inhumant att neka hjälp. 
 

Omsorg om äldre och funktionshindrade 
Vänsterpartiet anser att den som är gammal eller funktionshindrad ska kunna leva ett liv med god livskvalité. 
Att behöva välja bort den vård man behöver för att den är för dyr anser vi vara ovärdigt. Om man ska få bot eller 

hjälp ska inte bero på i vilken familj man växer upp i eller vilka privatförsäkringar man har råd med. 
Vänsterpartiet säger nej till höjda vårdavgifter. Kostnaderna ska delas av alla via skatten. Det är behovet, inte 

betalningsförmågan, som ska styra. Vi kommer även att arbeta för att det finns bra rehabiliteringsmöjligheter på 

nära håll. 
De insatser till funktionshindrade som kommunen har ansvar för måste innebära att det finns anpassade bostäder 

och arbetsplatser samt möjlighet till utbildning, fritid, kultur och rekreation 
Till valet har vi tagit fram ett program som lyfter fram de frågor som vi tycker är bland de viktigaste i kommunen 

under valperioden 2010-2014. Programmet finns även tryckt form och kan beställas från vår kontaktsida. Ni kan 

även ladda ned det i form av en pdf, här. 

 
Solidaritet 
Vänsterpartiet kommer att bedriva en politik för förstärkt gemensam sektor och försvara den generella 

välfärdspolitiken. 
Vänsterpartiet står för ett samhälle där alla människor har lika värde och där vård och omsorg betalas med skatt. 

Skatten skall utformas efter bärkraft, det vill säga högre skatt på stora inkomster, förmögenhet, stora fallskärmar 

och kapital. Vi bygger inte upp ett framtida tryggt välfärdssamhälle genom att skapa stora orättvisor. 
Vänsterpartiet arbetar för en generös och solidarisk flyktingpolitik. Vi anser att kommunen har en viktig funktion 

att fylla och självklart att kommunen ska ta emot flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Vi bör i dessa 

frågor samarbeta med omkringliggande kommuner. Vi måste ha klart för oss att varken vi eller någon annan har 

moralisk rätt att ställa krav på begränsningen av flyktingströmmen. Vi inser att den som flyr gör det för att hon 

eller han känner sig hotad till livet och det är inhumant att neka hjälp. 

 
Omsorg om äldre och funktionshindrade 
Vänsterpartiet anser att den som är gammal eller funktionshindrad ska kunna leva ett liv med god livskvalité. 
Att behöva välja bort den vård man behöver för att den är för dyr anser vi vara ovärdigt. Om man ska få bot eller 

hjälp ska inte bero på i vilken familj man växer upp i eller vilka privatförsäkringar man har råd med. 



Vänsterpartiet säger nej till höjda vårdavgifter. Kostnaderna ska delas av alla via skatten. Det är behovet, inte 

betalningsförmågan, som ska styra. Vi kommer även att arbeta för att det finns bra rehabiliteringsmöjligheter på 

nära håll. 
De insatser till funktionshindrade som kommunen har ansvar för måste innebära att det finns anpassade bostäder 

och arbetsplatser samt möjlighet till utbildning, fritid, kultur och rekreation. 

 
Miljö och samhällsplanering 
Globala miljöproblem lokalt 
Vänsterpartiet har insett att de globala miljöproblemen även behövs arbetas med lokalt. 
Vi bör titta på lokala möjligheter för biogasframställning, lokala industrier, kommunala verksamheter och 

jordbruk kan ge grunden till ett bra alternativt fordonsbränsle. Tätare trafik och bättre samordning av buss och 

tåg ger möjlighet att välja ett annat transportslag än bil. 
Mer fokus på miljö i undervisningen, ekologisk skolmat och större inflytande för ungdomar på kommunen 

miljöarbete behövs för långsiktiga förbättringar. 
De kommunala bolagen ska vara kvar i kommunal ägo och arbeta för energieffektivitet och ökat miljömedvetande. 
Vi bör arbeta för lokala vindkraftverk och verka för satsningar på solceller. Nybyggnation av kommunen bör alltid 

göras miljöeffektivt. 

 
Tillgänglighet 
Tillgänglighet till öppna miljöer, grönområden är något som många eftersträvar. Dyra bostadsrätter och villor ska 

inte få strypa allmänhetens fria tillgång till sjöar och stränder. De grönområden och öppna områden som finns 

kvar i tätorterna ska bevaras. 

 
Samhällsplanering 
Alla delar av kommunen ska växa jämnt i förhållande till sin folkmängd. De allmänna kommunikationerna mellan 

tätorterna måste därför förbättras. 
Inflytande och delaktighet för kommunmedborgarna vid framtida samhällsplanering måste förbättras. Fler billiga 

hyresrätter ska byggas och samtidigt ska ett segregerat boende motverkas. Vi vill att en kommunal 

bostadsförmedling införs och kommunen tar ett aktivt ägaransvar i Gnestahem. 

 
Kommunikationer 
Vi anser att den spårbundna kollektivtrafiken är av yttersta vikt för Gnesta kommun, då en stor del av invånarna 

pendlar. Man bör från kommunen ställa hårdare krav på den kollektivtrafik som finns. Vänsterpartiet kommer att 

arbeta för fler avgångar, speciellt på helgerna. Vi vill till exempel förlänga, i första steget, pendeltågen till Flen och 

därmed öppna Björnlunda och Sparreholm som hållplatser/stationer. Flera ska kunna utnyttja pendeltåget till en 

låg och enhetlig taxa. På så sätt ökar möjligheterna för både arbete och nöje. 
Det behövs samordning mellan de olika kollektiva färdmedlen, och kommunen bör aktivt arbeta med att driva på 

de olika bolagen för att öka samordningen. 
Väg 57 behöver prioriteras och kommunen bör driva en aktiv lobbyverksamhet för att se till att vägen 

moderniseras. Vi vill att delar av vägen ska vara en trefilsväg. 
Cykelvägar behövs byggas – dels i centrala Gnesta, men även mot Laxne och Björnlunda från Gnesta. I nästa steg 

även mellan Björnlunda och Stjärnhov. Cykelvägar ger möjlighet till miljövänliga transporter, ökad tillgänglighet, 

möjlighet för ökad turism, ökat friluftsliv etc. 
Vi har en vision över hur vi kan utveckla kollektivtrafiken i Mälardalen tillsammans med andra kommuner – mer 

om detta hittar ni på vår webbplats. 

 

 

 

 



Arbete och näringsliv 
Arbete är samhällsekonomiskt lönsamt. 
Vänsterpartiet anser att alla har rätt till arbete och egen försörjning. För kommunens del gäller det att minska den 

lokala arbetslösheten med olika stödåtgärder och anställa fler inom delar av de egna verksamheterna. 
Vänsterpartiet kommer att fortsätta att driva frågan om 6-timmars arbetsdag. Det skapar förutsättningar att fler 

ska orka att arbeta med full kraft fram till pensionsåldern. Kommunen måste av samma skäl höja 

personaltätheten inom framförallt förskola, skola, vård och omsorg och bedriva en aktiv personalvård. För att 

säkra tillgången på god kommunal service ska kommunen sträva efter att bli en av regionens bästa arbetsgivare. 

Vi vill att anställda inom offentlig verksamhet ska ha rätt till heltid. 
Vänsterpartiet kräver att företag som kommunen anlitar eller som deltar i upphandlingar, ska ha kollektivavtal 

och följa arbetsmarknadens regler och avtal. Likaså ska - så länge upphandling sker i olika verksamheter - 

övergång av personal ske om ett nytt företag tar över en verksamhet. 

 
Samarbete 
För kommunen innebär fler företag fler arbetstillfällen och större skatteinkomster. Genom samarbete kan 

kommun och näringsliv stödja varandra. 
Det grundläggande för näringslivet är en väl fungerande kommunal service: Om ett företag ska etablera sig i 

kommunen är tillgång till bra barnomsorg, skola, sjukvård, kommunikationer, utbildnings-möjligheter, fritids- 

och kulturutbud, industrimark och lokaler av avgörande betydelse. Brister det där kommer färre människor vilja 

flytta till kommunen och företag får svårt att rekrytera personal. 
Den andra halvan av kommunens och företagarnas samarbete kan bl.a handla om att näringslivet är med och tar 

ansvar för att skapa fasta arbeten för människor med funktionshinder och andra grupper som har svårt att 

komma ut på arbetsmarknaden. 

 
Kultur och Fritid 
För Vänsterpartiet är kulturfrågorna viktiga och vi är måna om att försöka ha en vid och mångfasetterad syn på 

kulturen. Kulturen måste tas in på samhällslivets alla områden. Kultur ska inte bara finnas tillgänglig för 

konsumtion utan även för utövande. 
Det är särskilt viktigt att olika kulturaktiviteter blir tillgängliga för barn, och vi ser det som viktigt att 

vidareutveckla och satsa på Kulturskolans verksamhet, bland annat genom att sprida verksamheten till alla 

tätorterna i kommunen, och för att ta kulturskolans verksamhet mer aktivt i grundskolan. 
Fritidsverksamheterna för ungdomar är en viktig grundstomme i kommunens aktivitetsutbud, och satsningar bör 

göras för att samköra funktioner och lokaler så att mer pengar kan frigöras till själva verksamheterna. 
Vänsterpartiet vill satsa på att utöka och förbättra idrottsplatsen Hagstumosse med bland annat en ny idrottshall 

och gemensamma kanslier för flera av kommunens föreningar. 

 
Barnomsorg och Skola 
I kommunens samtliga tätorter bör minst F-5 skola finnas. Klasserna får inte bli för stora, då större klasser ofta 

leder till inlärningssvårigheter. Barn har olika behov och förutsättningar. Med mindre klasser ökar möjligheterna 

för lärarna att ge stöd åt alla barn. Vi vill ha små klasser och mindre enheter inom skolan. Vi vill behålla och satsa 

på skolverksamheterna i årskurs F-5 i Laxne, Björnlunda och Stjärnhov. 
Inom förskolan vill vi satsa på vidareutbildning av personal och att det ska vara en större andel förskollärare än i 

dag för att öka möjligheterna för mer pedagogisk arbete. 
Vi vill slopa vårdnadsbidraget då det tar resurser från den gemensamma verksamheten där pengarna används 

mer effektivt. 

 

 

 

 



Boende 
Vi vill ha ett varierat utbud av boendeformer. Vi vill därför se en framtida satsning på hyresfastigheter där man 

varierar olika boendeformer inom samma bostadsområden. Genom att bygga hyresfastigheter mer utspritt, 

tillsammans med andra alternativ som t ex bostadsrätter och villor, kan man skapa fler och bättre alternativ. 
Vi behöver ett ökat utbud av små hyreslägenheter, för ungdomar och ensamstående, och större lägenheter för 

främst äldre som vill flytta från hus till ett enklare boende. 

Att blanda mindre bestånd av hyresfastigheter, i olika områden med villor/bostadsrätter, anser vi på sikt kunna 

minska segregering och öka valfriheten genom att man skapar fler alternativ. Gnesta växer, och vi behöver 

dessutom tänka på framtiden. 
Genom att bygga hyresbostäder utnyttjar vi tätortens mark bättre. Gnesta ska kunna växa även i framtiden. Likaså 

kan man planera tätortens infrastruktur mer miljöeffektivt och mer ekonomiskt genom att bygga fler 

hyresbostäder och på så sätt förtäta utan att inskränka på gröna områden i tätorten 

Vi vill att kommunen aktivt ska kunna medverka till olika byggprojekt och att Gnestahem åter ska bygga hyreshus. 

 
Sociala frågor 
Gnesta kommun ska arbeta förebyggande med alkohol och drogmissbruk bland ungdomar genom bland annat 

föreningslivet och skolan. 
En familjecentral bör omgående startas tillsammans med landstinget. Där samlas flera verksamheter under ett 

och samma tak, på så sätt kan tryggheten öka och omsorgen blir mer effektiv. 
Socialtjänsten i Gnesta ska vara en välfungerande verksamhet som även når de mest utsatta. Gnesta ska genom att 

avsätta tillräckliga resurser arbeta aktivt för att stödja människor att bryta missbruk. 
Det ska finnas en boendegaranti – ingen ska behöva leva som hemlös i Gnesta.  
Nattvandrarverksamheten måste få mer resurser och aktivt uppmuntras. 
Socialtjänsten måste ha tillräckliga resurser för att stödja de barn och ungdomar som är placerade utanför 

hemmet. Dessa barn och ungdomar är de allra mest utsatta i samhället och är helt beroende av stöd från 

kommunen. 

 
Vi kan, gemensamt! 
Vi vill att Gnesta kommun ska visa framfötterna – vi kan gemensamt lyfta fram kommunen och göra den till en 

stark kommun. Vi måste tro på vår kommun och vår framtid. Vi förtjänar bättre än att tryckas ned av ett fortsatt 

alliansstyre. Vi behöver satsa resurser för att bygga ett starkt Gnesta. Genom gemensamma krafter kan vi bli en 

kommun att räkna med. Det har vi alla att vinna på. 
 
………………………………………………………………………….. 
 
Det går att förändra världen om man vill. Fast knappast ensam. Ska det bli ordentligt gjort 

måste vi göra det tillsammans. Vänsterpartiet behöver fler medlemmar, fyll i formuläret 

nedan så skickar vi så snart som möjligt mer information och ett inbetalningskort. 

 
Som medlem i Vänsterpartiet i Gnesta får du: 
 
•                 Inbjudningar till kurser och seminarier 
•                 Tidningen Vänsterpress 12 gånger per år 
•                 Möjlighet att direkt påverka Vänsterpartiets politik i Gnesta 
För närvarande är medlemsavgiften 300 kr per år. 

 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
 



Vårt parti 
Ett socialistiskt och feministiskt parti 
I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck 

och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna 

har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och 

hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. 

Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser 

föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras. 
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och 

kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga 

ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt 

förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och 

samverkan. 
De socialistiska och feministiska idétraditioner, som vänsterpartiet är en del av och för vidare, bygger på 

övertygelsen om alla människors lika värde. Det är idétraditioner som hyllar förnuft och kritiskt tänkande och 

utgår från en tilltro till alla människors skapande förmåga. De ser kvinnor och män som självständiga, tänkande 

individer, kapabla att skapa sig själva som människor i samverkan med andra. 
Vårt ekologiska förhållningssätt baseras på en insikt om att den samtida miljöproblematiken har sin huvudsakliga 

orsak i de specifikt kapitalistiska sociala och ekonomiska förhållandenas dynamik. Miljöförstöringen är idag inte 

främst en fråga om osäkra eller oavsedda konsekvenser av produktionen, utan om att produktionen är orienterad 

gentemot vinstmaximering oavsett dess sociala och ekologiska konsekvenser. Vänsterpartiet vill omsätta denna 

insikt i politisk handling. Vi menar att en hållbar ekologisk utveckling är intimt förknippad med en hållbar 

mänsklig utveckling. 
I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är 

inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor. 
Ladda hem och läs hela partiprogrammet som pdf-fil. 
	  


