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Miljö och klimat
Vi lever i och av vår omvärld. 
Kommunen har ansvar för sin 
egen miljöpåverkan och för att 
göra det enkelt för de som bor 
och vistas i Gnesta kommun att 
göra hållbara val. Många 
miljöproblem är globala men 
kräver lokala 
aktiviteter för att 
lösas.
   Vi ska motverka 
utsläpp av växthus-
gaser; vårda luft, 
mark, skog, sjöar 
och vattendrag; och 
se till att den miljö-
påverkan som 
uppstår i hela 
livscykeln i de varor 
som kommunen använder är så 
liten som möjligt. 

Vi vill:

● utveckla kommunens arbete 
med miljöbilar, 2018 ska alla 

GRÖNA GNESTA

fordon som används av 
kommunen drivas med 
alternativa bränslen eller el.
● se till att ännu fler laddstolpar 
för elbilar sätts upp på 
strategiska platser.
● utveckla miljöarbetet med till 
exempel miljö- och hållbarhets-

programmet.
● främja ekologisk 
odling.
● utreda 
möjligheten att 
starta produktion 
och försäljning av 
biogas inom 
kommunen.
● att kommunen 
arbetar fram en ny 

översiktsplan som tar stor 
hänsyn till miljö- och 
klimatfrågor.
● att kommunen arbetar med 
strategiska planer: 
Grönstrukturplan som bland 
annat beskriver tillgång till, och 

2018 ska alla 
fordon som 
används av 

kommunen drivas 
med alternativa 
bränslen eller el

Vi bygger ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart 
samhälle. Det här vill Miljöpartiet de gröna göra under 

2014 - 2018



värnar parker och 
friluftsområden samt en 
Blåstrukturplan som värnar 
tillgång till dricksvatten och bad.
● att all upphandling ska 
fortsätta göras med hårda 
miljökrav.
● utöka arbetet med inventering 
av enskilda avlopp och 
växtnäringsläckage från jordbruk 
samt förbättra de kommunala 
reningsverken.
● att kommunen ska arbeta för 
att värna strandskyddet, den 
biologiska mångfalden och det 
kulturhistoriska landskapet.

Kommunen ska arbeta för att värna strandskyddet, den biologiska mångfalden och det kulturhistoriska 
landskapet                                                                                                                                             Foto: K Landin

● att kommunen ska arbeta med 
Grön IT.

Kollektivtrafik, byggnation 
och infrastruktur
En väl genomtänkt planering ger 
förutsättningar för en trivsam, 
tillgänglig och trygg miljö för 
alla. Om fler åker kollektivt, tar 
cykeln eller promenerar, får vi en 
bättre folkhälsa, en lugnare och 
säkrare trafiksituation och en 
förbättrad miljö. Med vår närhet 
till Stockholm får vi räkna med 
att Gnesta kommun växer, men 
det ska ske med varsamhet och 
med god planering.  



   Gnestapendeln ska både finnas 
kvar och få bättre och utökade 
avgångar.

Vi vill:

● att Gnestahem ska bygga 
hyresrätter i centrala lägen med 
kollektivtrafikförbindelse.
● fortsätta arbeta med 
energibesparing i kommunens 
lokaler och verka för ett utbyggt 
fjärrvärmenät.
● att utbyggnaden av välskötta 
och säkra gång- och cykelvägar 
ska påskyndas. Nya gång- och 

cykelvägar behövs i alla 
kommunens tätorter, till viktiga 
rekreationsområden så som 
Klemmingsberg, samt mellan 
Gnesta och ytterorterna.
● göra en genomgång av 
trafiksäkerheten kring samtliga 
skolor och förskolor för att skapa 
en trygg och trafiksäker miljö 
kring dessa.
● undersöka möjligheter att 
subventionera bussresor inom 
kommunen.
● arbeta för utökad pendeltågs-, 
regionaltågs- och busstrafik. 
Bland annat ska vi fortsätta 

Med elbil och kollektivtrafik kan framtidens transporter klimatanpassas.                Foto: C Werner



arbeta för att de 
pendeltågsturer 
som idag vänder i 
Järna, ska gå ända 
fram till Gnesta 
samt fler turer på 
helgerna. 
Bussarnas 
linjesträckning och turtäthet ska 
bearbetas vidare, för att bättre 
anpassas till tågtider och 
resenärernas behov. För 
regionaltågen ska vi arbeta för att 
turtätheten ska upprätthållas och 
att restiderna inte ska förlängas.
● ha utbyggt bredband i hela 
kommunen eftersom det är en 
förutsättning för ett fungerande 
näringsliv och möjlighet till att 
arbeta hemifrån var man än 

befinner sig i 
kommunen.
● undersöka 
möjligheter och 
förutsättningar för att 
gå samman med andra 
kommuner vid 
upphandling inför 

bostadsbyggande, för att på så 
sätt få ner byggkostnaderna och 
skapa nya hyresrätter med lägre 
hyror.

Barn och utbildning
Alla barn har rätt till en trygg 
uppväxt, god utbildning, och 
meningsfull fritid. Ett positivt 
arbetsklimat, ändamålsenliga 
lokaler och en omväxlande 

All upphandling ska göras med hårda miljökrav.                                                                           Foto: K Landin

utökad 
pendeltågs-, 

regionaltågs- och 
busstrafik



utemiljö är förutsättningar för 
lärande och utveckling. Små 
barn- och elevgrupper möjliggör 
bra pedagogiskt innehåll, 
säkerhet och trygghet.
   Skolan ska vara en skola för 
alla, där barn och 
ungdomar med olika 
förutsättningar, från olika 
miljöer och kulturer möts 
och utvecklas med respekt 
för varandra, där stor 
hänsyn tas till varje 
individs förutsättningar 
och möjligheter. 
Ytterskolorna ska vara 
organiserade som F-5 
skolor och i det fall det blir 
fler elever ska möjligheten 
att ha F-6 skolor utredas. 

Vi vill:

● satsa på att utveckla 
verksamheterna på fritids.
● öka den pedagogiska 
kvalitén i våra 
verksamheter genom 
utökad andel utbildad 
personal.
● öka närvaron av vuxna i 
skola och fritidsverksamhet
● att förskolor och skolor 
ska arbeta aktivt med 
likabehandlingsarbete.
● att klasserna på låg- och 
mellanstadiet ska ha högst 
20 elever. Klasserna på 

högstadiet ska ha högst 25 elever.
● att gruppstorlekarna i förskolan 
ska för barn 1-3 år vara max 12-
14 barn, och för barn 3-5 år vara 
max 14-16 barn, per 3 pedagoger.
● att alla barn på förskola ska få 
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vara ute under delar av sin dag på 
förskolan.
● att kommunen ska erbjuda 
nattis.
● att barn med särskilda behov 
ska få den hjälp och stöd denne 
behöver.
● att arbetslösa, 
studerande och 
föräldralediga ska 
ha tillgång till 25 
timmar per vecka 
förskola för sina 
barn 1-5 år.
● alla skolor och 
förskolor ska 
arbeta med 
miljöcertifieringen Grön flagg.

Äldrefrågor
Alla ska ha möjlighet till ett 
tryggt och aktivt liv, även när 
man blir äldre. Resurser måste 
avsättas och åtgärder vidtas för 
att alla ska få den stimulans som 
man behöver. Det ska finnas flera 
olika typer av boende som passar 
äldre och personer med 
funktionsnedsättningar. 
Otrygghet och ensamhet är 
känslor som allt fler äldre 
upplever och det är en av de 
saker vi vill jobba för att påverka. 
 
Vi vill:
 
● att det ska finnas möjlighet till 
olika typer av boende som passar 

äldre och personer med 
funktionsnedsättningar till 
exempel trygghetsboende som 
skulle kunna vara en del av 
ordinarie bostadsbestånd.
● att bemanningen på våra 

särskilda boenden ska 
vara god så att alla 
äldre kan få den hjälp 
och omsorg man 
behöver.
● att lämpliga 
bostadstyper ska 
finnas i alla tätorter.
● att kraven för att få 
komma in på särskilda 
boenden ska bättre 
anpassas till den 

äldres behov och önskemål.
● att omsorgsverksamheten ska 
utvecklas och även inkludera den 
psykiska hälsan. Man ska 
exempelvis kunna få hjälp att ta 
sig från och till aktiviteter för att 
få social stimulans.
● att Träffpunkten och 
dagverksamheterna ska behållas 
och utvecklas både för anhörigas 
och brukares behov.
● satsa på farmaceutisk 
vägledning för multisjuka.

Kost
God mat är en viktig del av 
välbefinnande och hälsa. Maten 
för våra barn, ungdomar och 
äldre ska vara vällagad, 
näringsriktig och serveras i en 

gruppstorlekarna 
i förskolan ska för 

barn 1-3 år vara 
max 12-14 barn och 
för barn 3-5 år vara 

max 14-16 barn



trevlig miljö. Genom de val 
kommunen gör kan vi 
både påverka hälsa 
och välmående men 
också miljön och 
klimatet samt bidra 
till goda 
arbetsförhållanden 
för dem som 
producerar de råvaror 
vi inhandlar.

Vi vill:

● ha mer ekologisk kost. Senast 
år 2020 ska kommunen uppnå 
100% ekologisk kost genom dels 

ändrade arbetsmetoder men 
också genom utökade 
resurser.
● ha mer grönt i 
maten. För hälsan har 
det slagits fast till 
exempel i 
Livsmedelsverkets 
riktlinjer att det är 
viktigt att vi äter mer 
frukt, grönsaker och 

fisk. Detta ska Gnesta kommun 
följa och laga välsmakande rätter 
som innehåller både grönsaker 
och kött men ibland är helt 
vegetariska.

Genom de val kommunen gör kan vi både påverka hälsa och välmående men också miljön och klimatet.
                          Foto: K Landin

Senast år 2020 
ska kommunen 

uppnå 100% 
ekologisk kost



grönsaker tillsammans med barn 
och ungdomar där det är möjligt.

Kultur, turism och fritid
I vår kommun är ett aktivt 
föreningsliv en förutsättning för 
att vi ska kunna erbjuda både 
boende och besökare ett varierat 
och innehållsrikt utbud av 
aktiviteter. Därför är det viktigt 
att kommunen stödjer föreningar 
och andra initiativ för att 
stimulera och hjälpa de många 
ideella krafter som arbetar 
runtom i kommunen. Ur 
folkhälsoperspektiv är både 
idrottsliga och kulturella 
aktiviteter, en viktig del för att 
alla ska hitta något att göra på 
fritiden och känna 
välbefinnande.
   Vår kommun har goda 
förutsättningar att utveckla 
turistnäringen med vår 
fantastiska natur, närheten till 
Stockholm och med hjälp av de 

● ha kvar tillagningskök och 
driva dem i kommunens regi.
● inhandla mer lokalproducerat i 
det fall det även är ekologiskt.
● ställa höga djuretiska krav på 
den mat vi handlar in.
● erbjuda våra kockar 
vidareutbildning kring till 
exempel vegetarisk kost.
● att på förskolor, skolor och 
inom äldreomsorgen ska 
personal på enheterna inom 
nämnda verksamheter samarbeta 
med våra kockar för att få till 
exempel trevlig miljö och låta 
barn och ungdomar delta i köket 
och kunna plocka bär och svamp 
som sedan tillagas.
● att lokala matsedlar ska kunna 
tillämpas i våra verksamheter 
där kockarnas kreativitet tas 
tillvara.
● att våra verksamheter ska 
kunna arbeta med egna 
kryddträdgårdar och odla 

Kulturen är viktig och ska få uppmärksamhet och resurser.                               Foto: C Werner



många kreativa företagare som 
skapar sysselsättning och ger 
intressanta upplevelser i hela 
kommunen.
 
Vi vill:
 
● arbeta för en trivsam och 
välkomnande miljö i våra tätorter 
med till exempel utsmyckningar i 
våra rondeller, konstverk och 
gästbrygga i 
Frösjön, tillgängliga 
och stimulerande 
lekplatser.
● satsa på hela 
föreningslivet, där 
ledorden är 
jämställdhet, 
jämlikhet och 
folkhälsa.
● att kulturlivet ska utvecklas.  
Kulturskolans verksamheter för 
barn och ungdomar ska utökas, 
ändamålsenliga utställnings-
lokaler för konst ska 
tillhandahållas och riktade 
insatser ska göras för kultur på 
särskilda boenden.
● utveckla Chills (ungdomens 
hus) verksamhet.
● arbeta för en genomtänkt 
strategi för att främja 
besöksnäringen och den gröna 
turismen. Till exempel genom ett 
bra underhåll av rid-, cykel-, 
kanot- och vandringsleder och 
campingmöjligheter.

● enskilda kulturarbetare ska 
både känna sig sedda och ha 
goda möjligheter att utöva sin 
verksamhet i Gnesta kommun.

Demokrati och 
medborgarinflytande
I kommunen ska det vara enkelt 
att vara med och följa de 
demokratiska processerna till 

exempel genom att 
vara på plats då 
möten hålls eller via 
sociala media. En 
förutsättning för ett 
öppet samhälle är 
att politiken är 
öppen och 
lättillgänglig.

Vi vill:

● att Gnesta kommun ska arbeta 
med sociala medier och ha en bra 
hemsida.
● att alla nämndssammanträden 
och Kommunfullmäktige ska 
fortsatt vara öppna för 
allmänheten.
● att möten ska hållas i alla orter 
där medborgare och politiker 
möts.
● att medborgarförslag ska vara 
lätta att skicka in och det ska 
finnas möjlighet att lämna in 
dem via hemsida och Facebook.
● att hörslingor ska användas vid 

kulturarbetare 
ska både känna 
sig sedda och ha 

goda möjligheter



alla allmänna möten som 
kommunen arrangerar och även 
under nämndsmöten.

Jämställdhet, 
tillgänglighet 
och integration
I Gnesta 
kommun ska alla 
kunna leva ett 
gott liv och vara 
delaktiga. 
Oavsett kön, 
könsidentitet 
eller könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller 
ålder. Vi kommer att 
arbeta för en 
inkluderande 
kommun.

Vi vill:

● arbeta fram en 
tillgänglighetsplan 
som innehåller ett 
åtgärdsprogram, för 
att göra den allmänna 
utemiljön mer 
tillgänglig. Till 
exempel genom att 
anpassa 
övergångsställen, god 
belysning och åtgärda 
enkelt avhjälpta 
hinder.

● fortsätta jämställdhetsarbetet i 
alla kommunens förvaltningar 
till exempel genom att pojkar och 
flickor får lika möjlighet till goda 

betyg, mot våld i 
nära relationer 
och lika lön för 
lika arbete.
● att hemspråk 
ska vara lättare 
att få i Gnesta 
kommuns skolor 
än det är idag. 

Flerspråkighet ska ses som en 
tillgång. På förskolor ska aktivt 
arbete bedrivas för att lyfta 
flerspråkighet.
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● att kommunens hemsida ska 
finnas på flera språk.
● att fler ensamkommande 
flyktingbarn tas emot och bereds 
bra möjligheter till boende och 
sysselsättning.
● utveckla och stärka 
kommunens integrationsarbete.
● ge kommunens bostadsbolag i 
uppgift att arbeta med sociala 
perspektiv så som att främja 
bostadsintegration.

Näringsliv och 
arbetsmarknad
Ett väl fungerande 
näringsliv är 
viktigt för att 
kommunen ska 
kunna utvecklas. 
Det ska vara 
attraktivt och 
enkelt att starta 
och driva företag i 
Gnesta kommun. 
God tillgång till 
informations-
teknologi till 
exempel bredband 
och infrastruktur 
är viktiga faktorer 
för ett framgångs-
rikt företagande, 
inte minst för 
entreprenörer på 

landsbygden. Att ge fler 
människor möjlighet till arbete 
på hemorten kan bidra till en 
ökad livskvalitet genom mer tid 
för familj och fritid.

Vi vill:

● verka för att fler ska få 
möjlighet till arbete på hemorten.
● tillsammans med 
grannkommunerna arbeta för ett 
sörmländskt matkluster.
● medverka till att fler företag 
etablerar sig i Gnesta, gärna med 
grön profil.

Vi vill utveckla miljöarbetet med till exempel miljö- och 
hållbarhetsprogrammet                                                              Foto: K Landin



● ge vägar från utbildning till 
företagande.
● öppna “En väg in” för 
myndighetstillstånd.

Satsa på hela Gnesta kommun
Kommunen består av 
fyra tätorter: Gnesta, 
Björnlunda, Stjärnhov 
och Laxne. Dessutom 
bor en stor del av vår 
befolkning i den 
omgivande 
landsbygden. Alla 
boende inom kommunen ska 
känna att man kan vara en del av 

olika verksamheter. Hela Gnesta 
kommun ska blomstra genom 
stora och små åtgärder till 
exempel snabb upprustning av 
Västra - och Östra Storgatan och 
planteringar och blommor som 
utsmyckning i alla orter. 

Vi vill:

● att kommunen ska 
upprätta en ”Plan för 
Gnesta kommun” där 
alla orter och 
landsbygden finns med 

gällande lediga tomter, planer för 
gång- och cykelvägar, plan 
för lekplatser, skolor, 
förskolor. 
● ha mer arbete för att det 
ska ”hända” i hela 
kommunen genom att 
Ungdomens Hus, 
Kulturskolan och 
Vuxenutbildningen finns 
även i ytterorterna.
● att tillräckligt med 
resurser avsätts och arbete 
görs kring ”centrumlyftet” 
i Gnesta tätort för både 
trivsel och välkomnande 
miljö.
● ha mer marknadsföring 
av hela kommunen genom 
att lyfta fram all god 
verksamhet som idag 
bedrivs men också genom 
ännu bättre användande 
av sociala medier.

Hela Gnesta 
kommun ska 

blomstra
G

od tillgång till bredband är viktigt för ett fram
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Länsbyte
De flesta som pendlar från 
Gnesta kommun till arbete, skola, 
eller fritidsaktiviteter åker till 
orter i Stockholms län. 
Pendeltåget och regionaltågen är 
redan idag centrala för resor till 
och från Gnesta, och tågen 
kommer att bli ännu viktigare i 
och med framtidens krav på ett 
hållbart resande. Genom att 
kommunen byter län kommer vi 
att ha lättare att få inflytande 
över de frågor som påverkar vår 
arbetsmarknad och våra resor.
   För de flesta boende i Gnesta 
kommun, är det närmaste 
sjukhuset i Södertälje, i 
Stockholm har vi tillgång till 
vård på universitetssjukhus. 
Resor till och från vård blir 
kortare i Stockholms läns 
landsting för de flesta och 
tillgången till vård blir bättre.

Vi vill:

● Att Gnesta kommun blir del av 
Stockholms län. 

Ekonomi
Gnesta kommun ska fortsatt ha 
en god ekonomi där pengarna 
används på ett klokt och 
genomtänkt sätt. 

Vi vill:

● att kommunens överskott av 
skatter och statsbidrag är 1,5 %.
● att kommunens skattesats är 
oförändrad men i det fall att 
kommunen ansöker om att ingå i 
Stockholms län kan det finnas 
behov av att se över möjligheten 
att sänka skatten.

Genom att byta län får vi lättare att påverka besluten om tågen.                                             Foto: C Werner



Kontakta oss
Vill du veta mer om oss eller 
berätta vad du tycker är viktigt? 
Ta gärna kontakt:

www.mp.se/gnesta

gnesta@mp.se

070 - 276 00 39

www.facebook.com/mpgnesta

www.twitter.com/mpgnesta

www.instagram.com/mpgnesta

 Foto: K Landin



UVill du vara med och 
göra Gnesta grönare? Bli 
medlem i Miljöpartiet. 
www.mp.se/bli-medlem


