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För ett jämlikt Gnesta



Gnesta är vår gröna idyll som  ligger 
på lagom avstånd från storstadens  bullriga 
arbetsmarknad. Kommunen är fylld av 
 skapande och kämpande människor som alla 
ska kunna bo och trivas här, både i central
orten, i ytterorterna och på landsbygden.

Grunden för trygghet i vardagen är en 
fråga om hur jämlikt samhälle vi förmår 
att skapa. Därför är frågan om jämlikhet en 
gemensam faktor i våra förslag.

Vänsterpartiet är motståndare till att 
skatte pengar rinner ut till privata risk
kapitalister, som dessutom fört ut stora 
 summor till skatteparadis. Nej skatte
pengarna ska användas till våra grund
läggande behov av bra bostäder till rimlig 
kostnad, god omsorg och kvalitativ skola. 

Det är inte plånboken som ska avgöra 
om mormor ska få tillgång till äldreboende 
eller om ditt barn ska ha möjlighet att delta 
i Kulturskolan. Kulturen är en bro för män
skliga möten, skapande, glädje och utveck
ling. Gnesta satsar förhållandevis lite pengar 
på kultur vilket Vänsterpartiet vill ändra på.

Vänsterpartiet har på riksplanet för
handlat fram extra miljoner till kommun
erna att använda till satsningar inom skolan, 
vården och omsorgen. Vänsterpartiet i 
Gnesta bevakar att pengarna används på rätt 
sätt, alltså inte till extra chefer eller admin
istrativ personal.

Samhället borde ha ansvaret för grund
läggande infrastruktur. Här har utveck lingen 
gått åt fel håll. Vi ser hur utförsäljningar och 

privatiseringar har inne burit stora problem 
för infrastrukturen: Tågen går inte som 
de ska, underhållet av rälsen släpar  efter, 
posten kommer inte fram och bredband/fiber 
erbjuds endast där det är lönsamt.  

Vi måste komma bort från beroendet av 
fossila bränslen och det är bråttom! Världens 
forskare är överens om att det kommer att 
leda till miljökatastrof av oöverstiglig art 
om vi inte kraftigt  reducerar koldioxidut
släppen. Här måste vi i Gnesta vara med och 
ta vårt ansvar genom att  minska behovet av 
bil- och flygtransporter, minska jordbrukets 
miljöpåverkan samt bygga klimatsmart och 
använda oss av solceller.

I Gnesta finns en stark grund för solidar
itet vilket bland annat kommit till uttryck 
genom viljan att stötta flyktingar som 
 kommit hit. Men det finns även stråk av 
 rasism som måste bekämpas med upp
lysning och fortsatt solidaritetsarbete. 

Vänsterpartiet vill att människorna i 
Gnesta ska uppleva möjlighet till insyn, 
delaktighet och påverkan i det kommunala 
beslutsfattandet. Demokrati, helt enkelt. När 
människor går ihop med andra och engag
erar sig för sin situation och för frågor i sin 
kommun, till exempel genom namninsam
lingar eller byalag, kommer besluten att bli 
bättre och stödjas av fler. Vi vill slå vakt om 
möjligheten att lämna medborgarförslag och 
även utveckla medborgardialogerna. 

Vi vill värna Gnestas och Sveriges 
 oberoende och alliansfrihet och säger därför 
nej till NATO.

För ett jämlikt Gnesta
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Detta har Vänsterpartiet Gnesta gjort 
Vänsterpartiet har under den senaste mandatperioden verkat i opposition i kommun
fullmäktige, nämnder och bolag, i brottsförebyggande rådet, patientnämnden och tings rätten. 
Vi har varit mycket aktiva och haft hög närvaro på våra poster samt lagt många inter
pellationer (frågor) och motioner (förslag). Vi har varit med och arbetat fram ett  
kommunalt ungdomsråd. Frågor som vi engagerat oss i extra mycket har varit: 

 �  Bibehållande av Laxne skola

 �  Jämställdhet

 �  Kollektivavtal för anställda

 �  Pendeltågstrafiken

 �  Solceller

 �  Bredband (fiber) på landsbygden

 �  Stoppa utförsäljningar av bostäder

 �  Seniorbostäder

 �  Uppföljning av elevfrånvaron

 �  Utveckla det förebyggande arbetet 
inom socialtjänsten

 �  Möjlighet för 18åriga ensam
kommande flyktingungdomar att bo 
kvar i kommunen

 �  En centralt belägen sporthall

 �  Utveckling av kulturskolan och 
fritidsgården Chill

…..och mycket mer!

Med fler röster som ger fler mandat har vi större 
möjlighet att få igenom våra förslag.

3



Tryggheten i vardagen handlar bland 
annat om att du ska känna att skol och 
omsorgs personal har rimliga arbetsvillkor 
så att de orkar ge dig och ditt barn det 
bästa möjliga. Detta gynnar personalen 
(som ofta är kvinnor) och i förlängnin
gen oss kommuninvånare eftersom det 
minskar stress, personalomsättning och 
sjuk skrivningar. Trygghet handlar också 
mycket om gemen skap och vikänsla. Det 
måste finnas mötesplatser i det offentliga 
rummet som minskar avståndet mellan oss 
människor i Gnesta.  

Vänsterpartiet Gnesta vill ha:
 �  Möjlighet att pröva sex timmars 

arbetstid på en arbetsplats, förslagsvis 
hemtjänsten

 �  Rätt till heltid men möjlighet till 
deltid, inga delade turer samt stöd och 
kompetensutveckling. 

 �  Stöd till barn och ungdomar med 
 särskilda behov och till dem som 
riskerar att hamna snett i samhället.

Trygghet i vardagen - 
en välfärd att lita på

Foto: E Fagerström

4



Vänsterpartiet vill se en skola där alla 
elever har möjlighet att nå kunskapsmålen 
och där varje barn känner sig trygg och är 
synligt.

Barnen ska kunna må bra i skolan och 
vara förvissade om att allt görs för att 
undvika mobbing.  Då krävs både en god 
arbets ledning, kompetent personal som 
trivs och vill stanna och en väl fungerande 
elevhälsa samt samarbete med socialtjänst 
och polis. Arbetet med jämställdhet och 
normkritiskt arbete får inte stanna av då 
detta är en av stöttepelarna för att elev
erna ska träna sig i ömsesidig respekt. 
Långsiktig planering måste ske för att 
skolorna i Björnlunda och Stjärnhov ska 
upprätthålla kvalitén och minska risken för 
nedläggning av dessa skolor.

Vänsterpartiet vill:
 �  Att skolan ska införa en fungerande 

vikariepool så att inte undervisande 
personal belastas med akuta 
vikarieanskaffningar

 �  Att skolpedagoger i stället för elev
assistenter ska anställas

 �  Att undervisningen av sex och 
samlevnadsfrågor tillsammans med 
normkritiskt arbete ska intensifieras

Nu pågår barnomsorgsupproret som visar på behovet av att ge personalen vettiga 
 arbetsvillkor och barnen en tryggare, bättre och mer stimulerande miljö.

Vänsterpartiet vill:
 �  Att barngrupperna inom förskolan ska 

ses över och att gruppstorleken ska 
minskas

 �  Att en långsiktig planering av behovet 
av nya förskolor ska göras för att und
vika risken för köer när Gnesta växer 
samt för att minska risken att förskolor 
i ytterområdena läggs ned

Trygghet och 
lärande i skolan

En barnomsorg 
för alla barn
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Ingen möda får sparas när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Gnesta bör också 
ligga i framkant när det gäller att servera ekologisk och köttsnål mat. Gnesta måste på allvar 
komma till rätta med den dåliga vattenkvalitén i kommunen. Gnesta bör också motverka 
införsel av genmanipulerad mat (GMO).

Vänsterpartiet vill:
 �  Att solceller och miljövänliga 

byggnads material ska användas vid ny
byggnation av bostäder, förskolor och 
äldreboenden samt vid renovering av 
äldre hus

 �  Att kommunala biltransporter bör 
undvikas och i stället ska möjligheten 
att använda cykel och elcykel användas

 �  Att elbilar ska inköpas när de 
 kommunala bilarna behöver bytas ut

 �  Att ett stort växthus byggs i kom
munal regi som ett miljö och 
arbetsmarknads projekt. Växthuset ska 
producera ekologiska grönsaker till 
skolor, förskolor och äldreomsorg

 �  Att arbetet med att hitta en ny dricks
vattentäkt ska intensifieras

Ett aktivt 
miljöarbete i Gnesta
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Privatbilismen och godstrafiken på 
landsvägarna tillhör några av de största 
miljöbovarna. Därför är en fungerande 
kollektivtrafik a och o. Vänsterpartiet i 
Gnesta stödjer och deltar i Föreningen 
Gnestapendelns arbete för att bibehålla 
pendeltåget till Gnesta och utöka antalet 
turer. Nu senast genom en stor namnin
samling för fler turer på helgerna. När 
Gnesta centralort växer och allt fler får 
långt till tågstationen så behövs också 
en servicelinje med buss för att minska 
behovet av bil.

Vänsterpartiet vill:
 �  Att det byggs fler säkra gång- och 

cykelbanor samt en gång och cykel
bana mellan Björnlunda och Gnesta 

 �  Att det blir fler turer på helgerna i 
pendeltågstrafiken

 �  Att antalet bussturer till ytterområdena 
ökas på helgerna 

 �  Att en servicelinje med buss tillskapas i 
Gnesta centralort

Kollektivtrafik

Kommer pendeltåget? Eller kommer det inte? Vi kommer att fortsätta kämpa för fler turer på helgerna.
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Köerna till bostad i Gnesta är långa. 
Mycket av det som byggs är bostadsrätter 
vilket innebär att många med svag ekonomi 
utestängs. Vi vill att fler hyresrätter ska 
byggas samt att de hyresrätter som finns 
i Gnesta ska bibehållas. Vi motsätter oss 
utförsäljning av våra gemensamt ägda 
hyresrätter eftersom risken är stor att de 
då kommer att lyxrenoveras och hyrorna 
därefter raka i höjden.  Vi vill att nya 
centrum i Gnesta centralort ska  byggas 
och renoveras varsamt i samråd med 
hyresgäster och butiksägare. Grönska och 
torg för kulturframträdanden måste finnas 
i centrum. Dessutom ett allaktivitetshus. 
Ytterområdena måste marknadsföras för att 
fler ska vilja bygga och bo där.

Vänsterpartiet vill:
 �  Att fler hyresrätter byggs i Gnesta tät-

ort, Björnlunda, Stjärnhov och Laxne

 �  Att äldre hyreslägenheter inte säljs ut 
eller omvandlas till bostadsrätter

 �  Att ett allaktivitetshus byggs som kan 
inrymma bibliotek, konsthall, kultur
skolan och fritidsgården Chill

 �  Att avgiften till Kulturskolan sänks

Bostäder och 
bostadsmiljöer

Rösta på Vänsterpartiet för en politik som innebär 
jämlikhet, jämställdhet och miljöengagemang!

Läs mer om Vänsterpartiet Gnesta på: 
gnesta.vansterpartiet.se

Eller gå in på vår Facebook Vänsterpartiet Gnesta

Bli medlem i Vänsterpartiet: 
vansterpartiet.se/bli-medlem


