
Valprogram för Vänsterpartiet Gnesta

2015 - 2018

Vänsterpartiets utgångspunkter både nationellt och lokalt
är följande:

- Rättvisa och jämlikhet.  Ta bort klasskillnader.

- Jämställdhet mellan män och kvinnor.  Bekämpa mäns 
våld mot kvinnor.

- Klimatet - vår tids ödesfråga.  För ett hållbart samhälle.

- Bostad och arbete åt alla.

- Välfärd i stället för vinster.  Välfärden är inte till salu.

- Alla människor är lika mycket värda.  Mot rasism och 
för solidaritet.

- För internationell solidaritet.

 
I valprogrammet för Vänsterpartiet Gnesta visar vi vad 
ovanstående betyder för oss:



Solidaritet

Grunden för Vänsterpartiets politik är inkludering och solidaritet. Det 
betyder att vi utgår från alla människors lika värde och att ingen ska 
lämnas utanför eller diskrimineras på grund av exempelvis sjukdom, 
arbetslöshet, ålderdom, sexuell identitet eller funktionshinder. 
Människor som flytt från andra länder på grund av extrem fattigdom, 
krig och förtryck ska erbjudas en trygg fristad. De ska känna sig 
välkomna och inte behöva utsättas för rasistiska uttalanden eller 
ageranden. Kommunen ska aktivt verka för att nyanlända  integreras
i samhället.  Detta innebär bland annat att ensamkommande 
flyktingbarn erbjuds ett boende i nära sammanhang med andra 
människor och inte skickas iväg långt bort där de bara är hänvisade 
till varandra. Flyktingmottagande bör ske i kommunal regi och inte 
hänvisas till privata lycksökare som vill tjäna pengar på utsatta 
människor.

Vänsterpartiet Gnesta vill ha

-  Tillgänglighet, även för handikappade, till kommunens alla 
verksamheter inom service, kultur, och kommunikationer. Detta 
innefattar också ett ansvarstagande för att hörslingor fungerar i 
möteslokaler och på äldreboenden.

-  Inkludering, som bland annat innebär att de brukare som arbetar 
inom LSS verksamheter ska välkomnas till kommunens årliga julfest 
för anställda.

Trygghet i vård och omsorg
Vänsterpartiet anser att det ska finnas en trygg grund med skatte- 
finansierad skola, vård och omsorg i kommunal eller statlig regi. 
Skola, vård och omsorg  är mänskliga rättigheter och det ska inte 
bero på plånbokens storlek om människor ska få sina 
grundläggande behov tillgodosedda. I dag finns det brister i den 
kommunala äldreomsorgen vilket inte minst problemen på 
Liljedalshemmet har visat. 

Ser man till Sverige i stort så har skattemedel runnit ut till privata 
riskkapitalister och mindre pengar har funnits kvar till den grund- 
läggande kommunala omsorgen. I Vänsterpartiets riksbudget finns 



stora satsningar på äldreomsorgen, både till hemtjänsten och till 
vården på de särskilda boendena. Vänsterpartiet vill avskaffa LOV 
(Lagen om valfrihet inom vården) och menar att verklig valfrihet ska 
handla om att kunna påverka innehållet i biståndet, hur och när det 
utförs och vilken hjälp som ges. Här är personalkontinuiteten en 
viktig faktor.

Vänsterpartiet Gnesta vill ha

-  Satsning på den kommunala hemtjänsten med utbildning, 
utveckling och personalmedverkan.

-  Seniorboenden för dem som behöver närhet och service.

-  Trygghetsteam med möjlighet för äldre att kunna ringa för råd och 
stöd, även på natten.

-  Möjligheten att utöka antalet platser på "nya Liljedalshemmet" 
undersökt samt möjligheten att inrätta fler avlastningsplatser för dem
som vårdas av anhöriga.

-  Vårdplatser med trygg och kompetent vård, i samverkan med 
landstinget, för människor som vårdas i livets slutskede.



En skola och en barnomsorg för alla
Barngrupperna inom barnomsorgen ska hållas på en rimlig 
storleksnivå så att det finns tid för varje barn. Utbildad personal ska  
finnas i förskolan. Barnen ska få ordentlig mat och inte leva på 
knäckebröd och vatten som det var i en privat skola, vilket nyligen 
avslöjats (dock inte i Gnesta).

Skolor som har lägre personalantal och fler outbildade lärare, sämre 
lokaler och som riskerar att gå i konkurs och lämna elever på bar 
backe - detta är facit för många av de privata skolor där vinsten går
före elevernas väl och ve. I Gnesta finns det privatdrivna Praktiska 
gymnasiet som välkomnades eftersom Gnesta inte hade något eget 
gymnasium. Men Praktiska har fått skarp kritik från 
Skolinspektionen, bland annat på grund av otillräckligt antal 
praktikplatser samt att man inte tillgodosåg de elever som hade 
behov av särskilt stöd. Återigen ser vi att vinstjakten riskerar att 
försämra kvalitén på skolverksamheten.

Vänsterpartiet välkomnar dock skolor drivna av kooperativ eller 
stiftelser där eventuell vinst återinvesteras i verksamheterna. I de 
kommunala skolorna har utvecklingsarbete under mandatperioden 
bedrivits framför allt när det gäller jämställdhetsfrågor. Men sådant 
arbete är färskvara och måste underhållas för att ge resultat på sikt.

Majoriteten (s, mp och v) återinförde under mandatperioden 
1-5-klasserna i ytterområdena Björnlunda, Stjärnhov och Laxne. Det 
är nu en kommande viktig uppgift att se till att kvalitén i dessa skolor 
inte halkar efter när ekonomin är knapp. Skolorna ska erbjuda en 
bra arbetsmiljö för personalen och en trygg miljö för barnen där varje
barn ska bli synligt. Läxhjälp ska erbjudas i skolan. Man bör sträva 
efter personalkontinuitet, framför allt för de barn som är i behov av 
extra stöd. Skolorna ska jobba aktivt med skolfrånvaro. 
Utvärderingskrav bör sättas upp. Skolorna måste också bli bättre på 
föräldrasamverkan. Detta bör ske genom att föräldrar aktivt bjuds in 
till dialog om skolan. 

Vänsterpartiet Gnesta vill ha

-  En plan för hur jämställdhetsarbetet i skolor och förskolor ska 
underhållas och utvecklas.



-  Handlingsplaner för elever med stor frånvaro som därför riskerar 
att inte nå målen.

-  Resurser och personalkontinuitet för de elever som är i behov av 
särskilt stöd.

-  Satsning på föräldrasamverkan i skolan.

Personalpolitik och jämställdhet
Gnesta kommun har under den senaste mandatperioden arbetat 
mycket med jämställdhet och är nu CMR-certifierad vilket är 
glädjande. (CMR är den europeiska jämställdhetsdeklarationen.) 
Men det återstår en hel del för att förbättra jämställdheten, inte minst
inom arbetslivet. Det är en stor andel kvinnor som arbetar inom 
skolan, barnomsorgen och
äldreomsorgen. Kvinnor som
ibland har haft en arbetsmiljö
som inneburit stress och
delade turer, ofrivilligt
deltidsarbete och påtvingat
övertidsarbete. De sämsta
villkoren finns inom den
privata omsorgen där
arbetsgivaren inte har
tecknat kollektivavtal för sina
anställda vilket innebär en
otrygghet, något som även
riskerar att drabba brukarna.

Gnesta kommun har i dag ett
personalutskott under
kommunstyrelsen. Vänsterpartiet vill att personalutskottets funktion 
utvecklas till en bredare samverkan med de politiska partierna och 
personalföreträdare. Vänsterpartiet vill se en förbättring av 
personalpolitiken i kommunen med rekrytering av kompetenta chefer
som vill stanna kvar och som arbetar med utveckling av 
verksamheterna i bred personalmedverkan. 

Flera myndigheter och större kommuner har tillskapat en extern 
funktion där personal anonymt kan ge tips om oegentligheter inom 
verksamheten. I en välfungerande kommun finns inte detta behov, 



men efter den senaste tidens turbulens runt äldreomsorgen skulle 
det behövas en sådan kanal för personalen.

Det är också vanligen kvinnor (makar, döttrar) som träder in och 
hjälper åldriga och sjuka anhöriga när hemtjänsten inte räcker till.

Vänsterpartiet Gnesta vill ha

-  Kollektivavtal för alla verksamheter inom skola, vård och omsorg.

-  Upphörande av delade turer inom äldreomsorgen.

-  Rätt till heltid och möjlighet till deltid för den som önskar.

-  En fungerande meddelarfrihet och att personalen uppmanas att 
reagera på problem inom verksamheterna.

-  En extern funktion (i samarbete med kringkommuner) för att ge 
möjligheter till anonyma tips om oegentligheter.

Aktivt miljöarbete

Vi måste komma bort från beroendet av fossila bränslen och det är 
bråttom! Världens forskare är överens om att det kommer att leda till
en miljökatastrof av oöverskådlig art om vi inte kraftigt reducerar 
koldioxidutsläppen. Redan i dag innebär utsläppen av växthusgaser 
att stora områden i tredje världen drabbas av översvämningar eller 
extrem torka. Antalet miljöflyktingar ökar. De stora företagens jakt på
ständigt högre vinster innebär en rovdrift på naturen som även i vårt 
land och i vår kommun innebär att arter av växter och djur hotas. 

GMO (genmanipulerade grödor) har inneburit oöverskådliga 
förändringar av grödor med bl a nya skadeinsekter som kräver nya 
bekämpningsmedel. Även gamla bekämpningsmedel som DDT har 
börjat komma tillbaka. Multinationella bolag som Monsanto har den 
totala dominansen vilket innebär att försörjningen för miljontals 
människor i världen är hotad.

Gnesta kommun kan bli en föregångskommun när det gäller 
satsningen på alternativa energikällor. Det är dock viktigt att 
exempelvis vindkraft utvecklas i mindre skala så att inte djur och 
naturliv skadas eller störs i alltför stor utsträckning. 



Företag ser möjlighet att tjäna pengar på jättestora 
vindkraftsanläggningar. Här måste kommunen vara uppmärksam 
och noga avväga var och hur vindkraftverk ska anläggas. Företagen 
ska också åläggas att bekosta nedmonteringen samt ta tillvara och 
återvinna materialet i vindkraftsreaktorerna när dessa har tjänat ut.

Västvärldens konsumtion av kött är en av de största miljöbovarna 
förutom att det är skadligt för hälsan. Här kan Gnesta hämta 
inspiration från till exempel Södertälje där Vänsterpartiet är med och 
styr. Södertälje blev "Årets skolmatskommun" när White Guide 
Junior under våren 2014 belönade hållbar mat i offentliga kök. 
Nästan alla kök har byggts om till tillagningskök som lagar mat från 
grunden. Hälften av de inköpta livsmedlen är ekologiska och 80 
procent av köttet är svenskt. Andelen kött har minskats kraftigt och 
med hjälp av utbildade kockar har maten blivit smaklig, omtyckt och 
billig. Eleverna aktiveras också när det gäller att hitta idéer för hur 
matsvinnet ska kunna minskas.

Vänsterpartiet Gnesta vill

-  Göra en översyn av möjligheten att använda solceller och 
miljövänliga byggnadsmaterial vid nybyggnation av bostäder, 
förskolor och äldreboenden.

-  Utmana Södertälje i att bli "Årets skolmatskommun" med satsning 
på ekologisk, närproducerad och köttsnål mat.

-  Säga nej till storskalig vindkraftsproduktion i Dunker och Gryt - ja 
till småskalig vindkraftsproduktion i lämpliga områden.



Kollektivtrafik

Privatbilismen och godsfrakten på landsvägarna tillhör också de 
största miljöbovarna. Dessutom har alltför många människor (och 
djur!) fått sätta livet till på vägarna. Långväga transporter av 

människor och gods sker bäst och 
säkrast på järnväg. 
Järnvägstrafiken borde vara en 
nationell angelägenhet och inte, 
som idag, förvandlad till en vara på 
en marknad där olika företag tävlar 
om billigaste kontrakt när det gäller 
att köra tåg eller underhålla räls och
växlar. Men konkurrensen har inte 
lett till sänkta priser. För en familj 
som inte har månadskort och reser 
någon gång ibland med pendeltåget
är kostnaden avskräckande stor.

Utförsäljningen av tågtrafiken har 
lett till att Gnestapendeln har hotats
då det blivit trångt på spåren. 

Gnestapendeln ansågs inte lönsam trots att tusentals människor är 
beroende av den för resor till jobbet eller till skolan. Gnestapendeln 
räddades, åtminstone tillfälligt, genom den massiva folkliga 
opinionen. Vänsterpartiet stödjer Föreningen Gnestapendeln som 
arbetar med informationsspridning och opinionsarbete för att 
pendeltågstrafiken ska bibehållas och utvecklas. Pendlarföreningen 
har också verkat för omförhandling av prioriteringskriterierna för vilka
tåg som ska ha företräde på spåren. Föreningen vill ha en 
långsiktighet i planeringen av tåglägen i stället för beslut varje år.

Alliansregeringen har visat stor kallsinnighet genom att försvara 
konkurrenssättningen av spårtrafiken. Uppsplittringen av 
banunderhållet till mängder av underentreprenörer har också lett till 
bristande underhåll, förseningar av trafiken och risk för urspårningar.
Den "historiska satsning" som Alliansen gjort på underhållet har till 
stor del gått till den ökade byråkrati som krävts vid bedömning och 
förhandling av alla kontrakt vid konkurrensutsättningen.

Satsningar måste också göras för att få en säkrare väg 57.



Vänsterpartiet Gnesta vill

-  Stödja Föreningen Gnestapendeln i dess fortsatta folkliga kamp för
en bevarad och utvecklad pendeltågstrafik mellan Gnesta och 
Södertälje-Stockholm.

-  Ha lägre tågtaxor för regionaltågen så att även mindre bemedlade 
personer ska få möjlighet att resa snabbare och bekvämare.

-  Ta bort den extra kostnaden för resa med pendeltåget mellan 
Mölnbo och Gnesta.

-  Se över möjligheten att utveckla den regionala tågtrafiken genom 
att knyta ihop Mälartrafiken.

-  Öka samordningen mellan tåg och busstrafik.

-  Ha fortsatt satsning på säkra cykelbanor i Gnesta tätort och 
ytterområden.



Ungdomar, kultur och ett levande Gnesta

Gnesta har ett rikt kulturliv med många aktiviteter och utövare. Detta
är något som Vänsterpartiet vill slå vakt om eftersom kulturen är 
betydelsefull för den personliga utvecklingen, för gemenskapen och 
för attraktionen av Gnesta som kommun att bo i.

Genom stöd till föreningslivet, där ungdomsverksamheten 
prioriteras, stimuleras aktiviteter inom kultur och sport. Även de 
ungdomar som inte deltar inom någon förening måste få stöd. Här 
har fritidsgården Chill en stor uppgift, speciellt för ungdomar som har
svåra hemförhållanden och riskerar att hamna snett i livet. 
Fritidsgården Chill har en viktig förebyggande roll och måste lyftas 
fram på ett helt annat sätt än tidigare.  

Fritidsgården behöver ligga centralt och erbjuda ett brett utbud av 
aktiviteter. Särskilt viktigt är det med verksamhet på sommaren. Alla 
ungdomar har inte föräldrar som har råd och möjlighet att skicka 
dem på läger eller att resa bort tillsammans med dem. Fritidsgården 
Chill bör också ha ett
nära samarbete med
Kulturskolan för att
stimulera ungdomars
intresse för kultur.

Kulturskolan behöver
bättre lokaler än i dag
och en god idé är att slå
ihop den med Chill i
gemensamma lokaler.
Kulturskolans avgifter
behöver minskas för att
ge fler tillträde.
Kulturskolans uppdrag
bör breddas till att
arbeta med
projektorienterat arbete
gentemot ungdomar.
Målet med detta är att
locka ungdomar som i
dag inte tar del av
kulturskolans utbud.



Nya föreningar har problem med att komma igång eftersom de inte 
har tillgång till lämplig lokal. Biblioteket bör kunna tillhandahålla billig
lokal med datauppkoppling för föreningar.

Inom Individ- och familjeomsorgen kan förebyggande arbete 
utvecklas för att minska risken för människor att fastna i missbruk. 
Detta kan exempelvis ske via projekt ur den sociala 
investeringsfonden. Särskilt i fattiga familjer behöver barns situation 
uppmärksammas och de bör ges möjligheter till att gratis delta i 
barn-och ungdomsverksamheter.

Familjecentral är också en viktig förebyggande insats.

De allra mest utsatta barnen och ungdomarna är de som inte kan bo
hemma hos sina föräldrar utan som placeras i familjehem eller 
ungdomshem. Här får ingen möda sparas för stöd och uppföljning av
dessa barn och ungdomar. Särskilt bör skolgången uppmärksammas
eftersom skolresultat är en viktig friskfaktor. Avtal med till exempel 
Södertäljes socialjour skulle öka tryggheten och rättssäkerheten för 
utsatta barn och ungdomar.

Vänsterpartiet Gnesta vill ha

-  Fortsatt stöd till föreningslivet med särskild prioritet av barn och 
ungdomar.

-  Satsning på fritidsgården Chill med tillräcklig personaltäthet, 
centralt belägen lokal, sommaraktiviteter och ett nära samarbete 
med Kulturskolan.

-  Lägre avgifter på Kulturskolan.

-  Utöka Kulturskolans uppdrag och förstärka personalen med en 
processansvarig för projekt gentemot unga som i dag inte tar del av 
Kulturskolans utbud.

-  Billig och centralt belägen lokal med datauppkoppling (t ex på 
biblioteket) för föreningar.

-  Stöd till omhändertagna barn och ungdomar med särskild 
tyngdpunkt på skolgång.

-  Undersökning av möjligheten till  avtal beträffande socialjour.



Näringsliv, turism och samhällsplanering

Kollektivtrafiken har nämnts som en viktig miljöfaktor men den har 
också en avgörande betydelse för näringslivet i Gnesta, ja, som 
förutsättning för hela kommunens överlevnad och utveckling. Även 
turismen har stor betydelse. Turistnäringen är omfattande och 
kommunen uppmuntrar och stödjer denna.

Gnesta har många små företag och det föreligger ett gott samarbete
mellan kommunen och företagen. Genom bred politisk enighet över 
blockgränserna har kommunen nyligen antagit ett ambitiöst 
näringspolitiskt program. Ett steg att stödja småföretagande i 
kommunen är att skapa tillgång till lokaler där småföretagare kan 
utveckla sin verksamhet. Småföretagande, kreativ miljö och rikt 
kulturliv samspelar med varandra.



Vänsterpartiet vill se en blandad bebyggelse med både lägenheter 
och villor i de olika tätorterna i kommunen. Vi önskar prioritet för 
nybyggnation av hyresrätter eftersom inte alla människor har råd att 
köpa sig en bostad och det är stor efterfrågan på hyresrätter. Det 
vore bra att satsa på byggnation av studentlägenheter eftersom det 
råder stor brist på sådana i Stockholmsområdet.

Vänsterpartiet vill verka för att ungdomar ska trivas och vilja stanna i
Gnesta. Här krävs att fler små hyreslägenheter byggs som ger 
möjlighet för ungdomar att flytta hemifrån.

Vänsterpartiet är positiv till en uppfräschning av centrum men menar
att detta inte behöver innebära att fungerande byggnader rivs. Vi vill 
inte satsa miljoner på skrytbyggen som utomhus- SPA eller en pir ut 
i Frösjön utan anser att det finns bättre sätt att använda 
skattepengarna på. Ett centralt beläget Allaktivitetshus med 
konsthall borde kunna ingå i centrumplaneringen tillsammans med 
centralt belägna, nya hyresrätter.

Ny sporthall behövs och ska byggas enligt tidigare fattade beslut. 
Vänsterpartiet anser att den bör ligga centralt i Gnesta för att ge 
bästa tillgänglighet för flertalet inklusive skolungdomar, pensionärer 
och de som bor i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne och som kommer 
med buss eller tåg till Gnesta. Många saknar bil och sporthallen ska 
vara tillgänglig även för dessa.

Vänsterpartiet Gnesta vill

-  Se över möjligheten att skapa ett företagskluster med billiga 
lokaler i samspel med kultur, skola och föreningsliv.

-  Att det ska byggas fler hyreslägenheter, särskilt fler små 
lägenheter samt studentlägenheter.

-  Att ett Allaktivitetshus ska tillskapas.

-  Att en centralt belägen sporthall ska byggas. 



Gnesta är inte till salu

Gnesta kommun har god ekonomi och Gnestaborna är genom sin 
kommun ägare till mark och fastigheter, anläggningar och vägar. 
Vänsterpartiet anser att vi ska värna om vår gemensamma egendom
och inte sälja ut den. Alliansen sålde Ishallen med en naiv tro att den
nya ägaren skulle göra ekonomiska satsningar som inte kommunen 
själv var beredd att göra. I stället hamnade kommunen i en 
ekonomisk rävsax med höjda hyror som blivit omöjliga för 
ishockeyklubben GIK
att betala och som
kommunen därför
kompenserat. Vid
kommunens önskan
om återköp sattes
priset av den privata
ägaren så högt att det
inte kunde
accepteras.

Vänsterpartiet har
motsatt sig beslutet
att sälja ut
kommunens
bredband.
Bredbandet är av stor
betydelse för
utveckling av
kommunen, inte minst
för ytterområdena.
Ingen garanti finns för
att inte bredbandet
säljs vidare och att
priset på bredband
trissas upp allt
efterhand.

Vänsterpartiet vill värna om och utveckla kommunens egen skola, 
vård och omsorg. Den ska ägas av dig och mig och alla andra 
medborgare i Gnesta kommun och vi ska slå vakt om den, förbättra 
den och göra den till något att vara stolt över så att vi kan leva, växa 
och våga bli gamla i vårt Gnesta!



Evenemang

Vänsterpartiet i Gnesta genomför två offentliga valmöten på 
Strömmentorget:

Lördagen den 30 augusti kl. 10:00

10:00  Jonatan Ed (musiker och författare från Gnesta)
10:10  Inledningsanförande (Anders Simme kf-kandidat)
10:20  Lotta Fornarve (riksdagskandidat)
10:35  Jonatan Ed (musiker och författare från Gnesta)
10:45  Maud Ekman (landstingspolitiker)
10:55  Krille (lokal artist)
11:05  Idde Schultz och Sulo (Sören Karlsson)
11:45  Lena Staaf (kf-kandidat)
12:00  Pär Sörman sjunger och berättar om Dan Andersson
12:30  One Week Gone (punkband)
13:15  Avrundning (Anders Simme)

Servering och bokbord

Lördagen den 6 september kl. 10:00

Tal av:
Lars Ohly
samt lokala talare om Vänsterpartiets politik i Gnesta. 

Musik:
Meddelas senare

Kontakt:  Lena Staaf  (ordförande)  tel: 0766 482518
Vänsterpartiet Gnesta:  www.gnesta.vansterpartiet.se

Grafisk form, foto sida 3: Åsa Tallberg.  Foto sidor 9,10,12: Ewa Fagerström.  Övriga bilder respektive upphovsman.



Sammanfattning:
Gnesta är inte till salu!

Gnesta är en landsbygdskommun nära storstaden med stor 
utvecklingspotential. Förutsättningen för att Gnesta ska fortsätta att leva och 
utvecklas är att pendeltåget finns kvar och att turerna blir fler. Det behöver 
finnas en långsiktighet i planering och beslut om turer. Avgifterna för 
regionaltåget samt för enkelresor på pendeltåget bör minskas.

Satsningen på kollektivtrafiken med tåg och buss är viktig både för 
arbetspendlingen och för möjligheten att ta del av kulturlivet i storstäderna. 
Dessutom är den viktig för att minska koldioxidutsläppen och därmed 
påfrestningen på miljön.

Gnesta kan bli en föregångskommun när det gäller åtgärder för miljön, till 
exempel genom användning av energisparande byggnadsmaterial, 
miljövänlig el i offentliga byggnader samt ekologiska och närproducerade 
råvaror till mat i skolor och äldreboenden.

Utbyggnad av bredband i hela kommunen är viktigt, inte minst för 
landsbygden. 

Vi vill ha en god personalpolitik i kommunen med personalmedverkan. Inom 
hemtjänsten vill vi att personalen ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid. 
Frågan har betydelse inte minst utifrån jämställdhet eftersom de flesta av 
dem som arbetar inom hemtjänsten är kvinnor. Vi vill också att alla anställda i
Gnesta ska ha kollektivavtal och trygga tillsvidareanställningar.

I Gnesta ska alla ha rätt till en bra och jämlik omsorg. Omsorgen ska utgå 
från behov och inte styras av vinstintressen. En bra kommunal omsorg är 
grunden och kan kompletteras med omsorg som drivs av kooperativ eller 
stiftelser. 

Förskolorna och skolorna ska ha hög kvalitet och aktivt motverka mobbing 
och rasism och verka för jämställdhet. Skolorna ska ge extra stöd åt barn 
med särskilda behov. För ungdomar i Gnesta ska det finnas en 
välfungerande fritidsgård med tillräcklig personaltäthet, centralt placerad lokal
och olika aktiviteter, även på sommaren. Ett nära samarbete mellan 
Kulturskolan och fritidsgården Chill bör inledas, till exempel i form av ett 
Allaktivitetshus.

För de äldre ska det finnas tillräckligt stöd av hemtjänsten, seniorboende 
samt platser på äldreboende. Det bör även finnas avlastningsplatser för dem 
som vårdas av anhöriga.

Vi vill satsa på och utveckla lokal kultur och turism i kommunen. Bland annat 
genom stöd till föreningar, satsning på cykelvägar och genom att skapa 
möjligheter för lokalt näringsliv. Gnesta behöver flera hyreslägenheter, 
framför allt små, som ger ungdomar möjlighet att bo kvar i Gnesta när de 
flyttar hemifrån.

Lägg din röst på ett Gnesta som sätter solidaritet, jämställdhet och utveckling
främst! Lägg din röst på Vänsterpartiet!


