


 
 

ETT GRÖNARE GNESTA 
 

Miljöpartiet de Grönas politik för Gnesta 
2018-2022 

 

	 	



ETT GRÖNARE GNESTA 
 

Vi bygger ett ekologiskt, socialt och  
ekonomiskt hållbart samhälle. 

 
Miljöpartiet de Gröna uppstod ur 
rörelser för miljö, solidaritet, 
jämställdhet och fred. Vi är ett politiskt 
alternativ för alla som erkänner de 
utmaningar som mänskligheten står 
inför och som vill möta dem med politik 
som gör skillnad i människors vardag.  
 
Miljöpartiets Gnesta är en kommun som 
visar vägen mot en hållbar värld och gör 
det enkelt för kommunens invånare att 
göra miljömässiga val. Vi vill se ett 
Gnesta där hela kommunen kan leva, där 
alla tätorter ges resurser och 
landsbygden utvecklas.  

I ett grönt Gnesta tar vi vara på vårt 
starka kulturliv och bygger på vårt 
levande föreningsliv, där vi satsar på 
skolan och lärarna. 
 
I all vår politik ska jämställdhet, 
tillgänglighet och mångfald löpa som en 
grön tråd. Miljöpartiets Gnesta är en 
kommun där människor har lika 
möjligheter att delta i 
samhällsutvecklingen. Vi är ett 
feministiskt parti som arbetar 
målmedvetet för varje människas rätt att 
vara och växa till den individ som hen 
vill vara. 

 
 

Det här är vår vision om hur Gnesta under vår ledning kommer 
förändras under 2018-2022.  

 
50 förslag om hur vi gör hela Gnesta kommun grönare. 

 
 

  



MILJÖ, KLIMAT & KOST 
 

Det är vi som delar den här planeten nu som avgör 
framtiden. Våra barn kommer att fråga oss vad vi gjorde när 
vi stod inför klimathot och miljöförstöring. Förändringar i 
miljö och klimat är något som går att påverka även lokalt, 

där Miljöpartiets Gnesta är en kommun som ligger i 
framkant i omställningen för en hållbar värld. Vi vill göra 

det enkelt för dig som bor i Gnesta att göra rätt och se till att 
kommunens verksamhet är ett föredöme.  

 
Vi behöver agera NU. Klimatet kan inte vänta. 

 

VI VILL:  
Göra Gnesta till en av Sveriges 20 bästa 
miljökommuner. 
Vi behöver bland annat skärpa våra 
klimatmål, öka andelen skyddad natur, 
ställa högre miljömässiga krav vid 
upphandling och minska 
kemikalieanvändningen i kommunen. 
 
Att samtliga kommunens bilar är 
fossilfria till 2022.   
Kommunen ska vara vägledande i 
omställningen till förnybara drivmedel. 
 
Ställa högre hållbarhetskrav på i 
kommunens kök och matinköp.  
Vi ska ha skarpa mål för minskad 
klimatpåverkan för råvarorna och satsa 
på att kraftigt minska svinnet vid både 
tillagning och servering. 
 
 
 

Öka andelen ekologiska råvaror till 60 
procent senast år 2022.  
Samtliga kommunens storkök ska vara 
KRAV-ceritiferade. Kommunen ska inte 
använda livsmedel som innehåller 
ocertifierad palmolja.  
 
Prioritera arbetet med bättre 
dricksvatten i tätorten Gnesta.  
Dricksvattnet i Gnesta tätort är av allt för 
dålig kvalitet. Vi vill snabba på 
utredningen av en ny eller förbättrad 
dricksvattentäkt. 



  



KOLLEKTIVTRAFIK & KOMMUNIKATIONER 
Närheten till både naturen och storstaden är en av Gnestas stora 

styrkor. Vi ska vara en attraktiv pendlarstad. Miljöpartiet vill göra 
det enklare att åka tillsammans till jobbet, vänner och 

fritidsaktiviteter. Om fler åker kollektivt, tar cykeln eller 
promenerar, får vi en bättre folkhälsa, en lugnare och säkrare 

trafiksituation samt en förbättrad miljö. 

VI VILL: 
 
Påskynda utbyggnaden av välskötta och 
säkra gång- och cykelvägar.  
Nya gång- och cykelvägar behövs i alla 
kommunens tätorter, till viktiga 
rekreationsområden som 
Klämmingsberg, samt mellan Gnesta och 
ytterorterna. 
 
Förbättra pendelparkeringen i Gnesta.  
De dåligt planerade parkeringsplatserna 
runt stationen i Gnesta behöver snabbt 
göras om så vi får fler platser på befintlig 
yta.  
 
Stärka bussarnas landsbygdslinjer.  
Vi vill se fler avgångar och tätare trafik så 
att fler kan lita på att bussen kommer. 
Fler hållplatser ska ha busskurer. 
 
Införa cykel som personalförmån.  
Samtliga kommunens anställda ska 
erbjudas cykel och cykelservice som 
förmån.  
 
Skapa en väntsal till busstationen i 
Gnesta.  
Busstorget i tätorten Gnesta ska 
anpassas med skydd mot väder och vind 
så att väntan känns kortare och 
behagligare. Stationen behöver fler 
cykelplatser. 

Göra en genomgång av trafiksäkerheten 
kring samtliga skolor och förskolor.  
Gnesta behöver skapa en trygg och 
trafiksäker miljö för kommunens elever. 
 
Arbeta för utökad trafik för pendeltågen 
och regionaltågen.  
Pendeltågen behöver fler turer på 
helgerna och regionaltågen behöver en 
jämnare turtäthet.  
 
Installera fler laddplatser för elbilar i 
samtliga tätorter.  
Kommunen behöver vara redo för skiftet 
till eldrivna fordon. Särskilt behövs 
laddplatser vid pendelparkeringar och 
gatuparkeringar i tätorternas centrum. 
Kommunen bör även utreda möjligheten 
att starta produktion och försäljning av 
biogas. 
 
Utöka skolkortens giltighetstid.  
Istället för de begränsande tre resorna 
per vardag ska skolkorten obegränsat 
resande, även kvällar och helger.  
 
Se en satsning på bilpooler.  
Kommunen behöver arbeta för att en 
eller flera bilpooler etablerar sig i Gnesta. 
Utred möjligheten för kommunens 
tjänstebilar att delvis ersättas av bilpool.



Kultur, turism & fritid 
Gnestas starka kulturliv och fantastiska natur är livsnerven i 
vår kommun. Miljöpartiet de grönas politik för fritiden och 

kulturen bygger på att alla ska kunna utöva och ta del av det 
på jämlika villkor. Kultur och natur och ska vara tillgängligt 
för alla, oavsett vem du är och var i Gnesta kommun du bor. 

Vår kommun behöver utveckla turistnäringen med naturen, 
kulturen och närheten till Stockholm som främsta medel. 

 
I Miljöpartiets Gnesta är vårt starka föreningsliv och 

kreativa företagare grunden för ett varierat kulturliv. Därför 
är det viktigt att kommunen ökar stödet till föreningar och 

andra initiativ för att stimulera och hjälpa de många ideella 
krafter som arbetar runt om i kommunen. Vi behöver fler 

fysiska platser för att utöva kultur och ökat stöd till dem som 
gör det möjligt. 

 

VI VILL:  
Göra en stor satsning på tillgänglig 
naturturism i kommunen. 
Vår natur och kulturlandskap ska lyftas 
genom bättre information, våra tätorter 
behöver bindas ihop med 
Sörmlandsleden genom gång- och 
cykelbanor och våra kulturmiljöer och 
stadsnära natur ska bli enklare att hitta 
till för både boende och turister. Våra 
leder för ridning, camping, kanot och 
vandring ska ses över och vid behov 
rustas upp eller utökas. 

 
 
 
 

Öka den totala budgeten och anslagen till 
kultur i kommunen.   
Gnesta är den kommun i Sörmland som 
lägger minst pengar per invånare på 
kultur och har en av de lägsta nivåerna i 
landet. Fokus ska ligga på att öka stödet 
till fria aktörer som ideella föreningar 
och professionella kulturskapare. 
 
Säkra ett jämställt föreningsstöd.  
Det finns många exempel i landet där det 
offentliga stödet till föreningslivet visat 
sig missgynna kvinnor. Miljöpartiet vill 
utreda och skapa riktlinjer så att 
investeringar, föreningsbidrag och 
tillgång till lokaler fördelas jämställt.  
 

	



 
 
 
 
Bredda uppdraget för biblioteket.  
Vi ska ge ökade resurser för att utveckla 
verksamheten på biblioteket, särskilt 
aktiviteter riktade till unga mellan 12-19 
år eller i samarbete med skolorna. 
Bibliotekets verksamhet måste på fler 
sätt komma invånare i Björnlunda, 
Laxne och Stjärnhov till del.  

Skapa ett nytt kulturhus i tätorten Gnesta. 
Idag finns inte tillräckligt med offentliga 
lokaler för kreativt skapande i centrala 
Gnesta. Vi behöver ett nytt kulturhus för 
både professionella aktörer, ideella 
föreningar och privatpersoner - som 
kombinerar kreativa verkstäder med 
publik scen och fysisk mötesplats. 

 

 
 
 
 

Öka tillgängligheten av kultur.  
Vi behöver göra mer för de grupper som 
idag har svårt att ta del av ett rikt utbud 
av fritidsaktiviteter och 
kulturupplevelser. Till exempel handlar 
det om barn 0-3 år och personer på 
äldreboenden eller med 
funktionsvariationer 
 
Bygga ett utomhusbad uppvärmt av 
solvärmefångare i Björnlunda.  
Vattenkvaliteten i Kyrksjön i Björnlunda 
är tyvärr alltför dålig och sjön kan inte 
förväntas bli badbar inom en nära 
framtid. Därför vill vi att kommunen 
utreder och bygger ett utomhusbad som 
ger Björnlunda badmöjligheter i tätorten 
och vara en mötesplats för invånarna 
under sommarhalvåret.

  

VI VILL:	



Skola & utbildning 
Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, god utbildning och 
meningsfull fritid. Miljöpartiet de Grönas skola är en skola 
för alla, där barn och ungdomar med olika förutsättningar, 

från olika miljöer möts och utvecklas med respekt för 
varandra.  

 
Skolans viktigaste resurs är lärarna och vi i Gnesta behöver 

bli bättre på att ta hand om de lärare vi har och attrahera fler 
att söka sig till vår kommun. Vi vill väsentligt sänka 

storleken på barngrupperna och öka vuxentätheten inom 
barnomsorgen. Samtliga skolor i kommunen behöver bättre 
lokaler, inte minst skolorna i Björnlunda och Stjärnhov samt 

Kulturskolans verksamheter. Under kommande 
mandatperiod behöver vi börja bygga en ny skola i Gnesta 

tätort. Gnesta ska vara en kommun där personalen berättar 
för andra att de har det bra på jobbet 

 

VI VILL:
Höja lärarlönerna. 
För att behålla och rekrytera lärare 
behöver lönerna i Gnesta närma sig 
nivåerna i Stockholms län. Vi vill 
förbättra arbetssituationen och göra 
Gnestas skolor till arbetsplatser som 
lärare och annan personal trivs i. 
 
Rusta Kvarnbacka och Welandersborg 
inför framtiden.  
De fysiska och pedagogiska miljöerna på 
skolorna i Stjärnhov och Björnlunda ska 
förbättras. 
 
 
 

Satsa på naturpedagogik i skolan och 
förskolan.   
Framtidens skola i Gnesta lever i nära 
relation med kommunens starka 
naturvärden. Skolan har en strategi för 
utomhuspedagogik, ett nära samarbete 
med jordbrukare och delaktighet över 
maten för eleverna. Samtliga skolor och 
förskolor i Gnesta ska vara certifierade 
för Grön Flagg. Alla barn i förskolan ska 
garanteras utevistelse varje dag och ha 
en lärande utemiljö. 
 
  

 



 
 
 
 
 
Garantera att en ny skola börjar byggas 
under nästa mandatperiod.  
Allt eftersom Gnesta växt har behovet av 
en ny skola i Gnesta blivit akut. Vi vill 
snabba upp arbetet och lägga kraft på att 
påbörja byggandet av en skola i västra 
delarna av tätorten Gnesta.  
 
Minska gruppstorlekarna i förskolan.  
Gruppstorlekarna för barn 1-3 år vara 
ska vara högst 12 barn och för barn 3-5 
år högst 15 barn, per 3 pedagoger. 

 
Erbjuda gratis pedagogiska måltider i 
barnomsorgen.  
Förskollärare ska kunna vara goda 
matförebilder i förskolan och ska inte 
behöva betala för att äta tillsammans 
med barnen. 
 
Höja kompetensen kring likabehandling 
och mångfald.  
Gnesta ska ligga i framkant för att skolan 
och förskolan ska vara för alla, oavsett 
förutsättningar och möjligheter. 

  
 
  

VI VILL:	



Landsbygd & tätorter 
 

Gnesta är en landsbygdskommun och hela Gnesta kommun 
ska blomstra genom stora och små åtgärder. I Miljöpartiets 

Gnesta är tätorterna mötesplatser och den omgivande 
landsbygden en plats för att leva och arbeta på. Vi behöver 

stärka stödet till boende, företagare och föreningar på 
landsbygden.  

 
Hela Gnesta ska leva. 

 
 

VI VILL:  
Införa bredbandsgaranti. 
Tillgången till bredband är helt 
avgörande för möjligheten att arbeta och 
leva på landsbygden. Kommunen 
behöver kunna garantera och mer aktivt 
verka för att alla kan få faktisk möjlighet 
att dra in bredband. 
 
Utveckla den kommunala servicen i 
yttertätorterna.   
En mycket större del av kommunens 
service behöver finnas i Laxne, Stjärnhov 
och Björnlunda. Kommunen behöver ta 
fram fler lösningar för att använda 
befintliga offentliga lokaler, som till 
exempel nedlagda Laxne skola. 
 

Att Gnesta kommun bildar ett 
landsbygdsråd.  
Kommunen behöver lyfta fram hur vi ska 
utveckla våra mindre tätorter med 
omgivande landsbygd för att fler ska vilja 
bo och verka där. Vi behöver utöka 
dialogen med byalag, 
intresseorganisationer, föreningar, 
företag och allmänhet för att få en 
gynnsam och positiv utveckling av hela 
Gnesta kommun. 

 
 
  



Samhällsbyggnad & infrastruktur 
 

Framtidens Gnesta ska genomsyras av en helhetssyn som 
sätter människans och miljöns långsiktiga välmående i 

centrum. Vi som bor i kommunen ska ges möjlighet att på ett 
enkelt och konstruktivt sätt påverka Gnestas utveckling. 
Nyproduktion av bostäder ska präglas av en mångfald av 

olika bostadsformer och boendemiljöer.  
 

Det gröna Gnesta är en mänsklig, miljövänlig och levande 
ort med livskvalitet och lika rättigheter för alla. 

 

VI VILL:  
Skapa Sveriges första  
klimatneutrala stadsdel. 
Vackerby trädgårdsstad i utkanten av 
tätorten Gnesta är en möjlighet att bygga 
framtidens boende. Vi vill se ett 
helhetsgrepp på hela området och skapa 
en stadsdel där skola, förskola, energi-
försörjning, och kommunikationer som 
helhet är hållbart, såväl miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt. En god 
blandning av hyresrätter, bostadsrätter 
och villor är en central del av det. 
 
Skapa ett nytt centrum i Gnesta där 
människan står och fokus. 
I arbetet med att förnya Gnesta centrum 
vill vi se en plan för centrum som utgår 
från en mänsklig, miljövänlig och 
levande tätort som ökar livskvaliten för 
alla, såväl ung som gammal. Ett centrum 
där handel, människorna och kulturen 
möts. 
 

Skapa fler möjligheter för 
ensamkommande att bo kvar i 
kommunen även efter 18-årsdagen.   
Kommunen bör ge ersättning för utgifter 
till de personer som upplåter sitt hem till 
dem som behöver det mest. 
 
Snarast utreda möjligheten till 
fastighetsnära återvinning av glas, plast, 
metall och papper.  
Det behöver vi enklare att återvinna 
direkt i soptunnan. Utredningen av det 
behöver komma igång snabbt. 
 
Sätta solceller på samtliga offentliga 
byggnader som möjliggör det. 
Vi behöver öka kraven i ägardirektiven 
för GFAB att utreda och anlägga solceller 
på fastigheter i nyproduktion, renovering 
såväl som befintliga fastigheter med goda 
förutsättningar. Kommunen bör 
installera minst 250 kW solceller till 
2022. 

  



Demokrati &  
inflytande 

 
 

En förutsättning för ett öppet samhälle är att politiken är 
öppen och tillgänglig. Miljöpartiets Gnesta är en kommun 

som är bra på att fånga upp initiativ, rörelser och röster över 
hela kommunen. Vi behöver fler sätt att ge invånarna 

inflytande, särskilt de som bor utanför centralorten Gnesta. 
 
 

VI VILL:  
Utöka möjligheterna för  
invånarna att påverka. 
Det innebär att vi vill behålla och 
utveckla möjligheten att lämna 
medborgarförslag och utvärdera fler sätt 
för enskilda föreningar eller 
privatpersoner att ges inflytande. Vi vill 
göra en översyn tillsammans med råd 
och medborgare om hur 
inflytandeformerna kan se ut i framtiden. 
 

Starta ett pilotprojekt för att införa 
medborgarbudgetar i Stjärnhov, 
Björnlunda och Laxne.   
Genom att ge invånarna makt över en 
budget och bestämma vilka investeringar 
som är viktiga i sin egen ort kan politiken 
bli bättre och engagemanget större. 
 
Att kommunfullmäktige och nämnder 
möter invånarna utanför kommunhuset.  
Under kommande mandatperiod ska 
offentliga sammanträden hållas även i 
Laxne, Björnlunda och Stjärnhov.

 
  



Omsorg &  
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 funktionsvariationer. Otrygghet och 

ensamhet är känslor som allt fler äldre upplever och det är 
en av de saker vi vill jobba för att motverka. 

 

VI VILL:  
Att det ska finnas möjlighet till fler typer 
av boende som passar äldre. 
Vi tror att till exempel trygghetsboende 
skulle kunna vara en del av ordinarie 
bostadsbestånd. Fler platser för äldre att 
bo måste placeras utanför Gnesta tätort. 
 
Utred möjligheten att göra Frustunagården 
till seniorboende.  
Vi behöver fler trygga boenden för äldre 
och det tidigare äldreboendet har 
troligtvis goda möjligheter att kunna ge 
tillgängliga och centrala bostäder. 

Öka personaltätheten på våra särskilda 
boenden.   
Alla ska kunna få den hjälp och omsorg 
man behöver. 
 
Skapa tillgänglighetsplaner för alla 
tätorter.  
Gnesta kommuns fastigheter och 
allmänna ytor ska vara en trygg och säker 
plats som är lätt för alla att vistas i. 
 
Tydligare inkludera den psykiska hälsan i 
omsorgen.  
Det ska vara enklare att ta sig från och 
till aktiviteter för att få social stimulans.

 
  



Arbetsliv &  
Näringsliv 

 
Ett väl fungerande näringsliv är centralt för att kommunen 
ska kunna utvecklas. Det ska vara attraktivt och enkelt att 

starta och driva företag i Gnesta kommun. Att ge fler 
människor möjlighet till arbete på hemorten kan bidra till 
en ökad livskvalitet genom mer tid för familj och fritid. Fler 
människor måste ges bättre förutsättningar för att hantera 

de många olika aspekterna av ett arbetsliv med  
livslångt lärande. 

 

VI VILL:  
Utöka kommunens stöd till det  
lokala näringslivet. 
Det måste bli enklare för företagare att 
gå från idé till verklighet. 
 
Göra det enklare att kombinera familj och 
kompetensutveckling.  
Arbetslösa, studerande och 
föräldralediga ska ha tillgång till 30 
timmar per vecka i förskola för sina barn. 
 
Att kommunen arbetar för fler initiativ 
som gynnar distansarbete.   
Vi vill utreda möjligheten för att skapa 
kontorsplatser i alla tätorter där både 
kommunens egna anställda och pendlare 
ska kunna arbeta deltid från hemorten. 

Säkra lokala företags kompetensbehov.  
Genom till exempel utökad och 
vuxenutbildning och riktad matchning 
kan kommunen ge bättre förutsättningar 
för det lokala näringslivet att hitta rätt 
personal. 
 
Minska antalet långtidsarbetslösa i 
kommunen.  
Vi vill låta fler ta del av det samarbete 
kommunen har med 
Arbetsförmedlingen, som idag enbart 
fokuserar på etablering av nyanlända. 
  



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 
www.facebook.com/mpgnesta 
 
Gruppledare för MP Gnesta:  
Gustav Edman 
0733 - 800 870 
gustav.edman@mp.se  
 
Ordförande för MP Gnesta:  
Eva Skyllberg 
0708 - 31 72 36 
eva.skyllberg@gmail.com 
 
 
 

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


