MILJÖPARTIET I GNESTA

DET HÄR LOVADE VI DET HÄR HAR VI GJORT
Löften från valet 2010
Grönt = gjort!
Gult= påbörjat!
Rött= inte gjort!

MILJÖ
Grönt: Vi vill arbeta för att kommunens miljömål fortlöpande förbättras och följs fullt
ut.
Förklaring:
Övergripande miljömål har satts
Kommunen ska aktivt arbeta
för att vara en föregångskommun i miljöhar dessutom satt flera nya miljömål i vår miljö- och hållbarhetsplan.

Grönt; Vi vill införa flera precisa miljökrav för kommunens verksamhet och för
kommunen som helhet, såsom
minskade koldioxidutsläpp,
ökad användning av förnybar energi och minskad användning av fossila bränslen,
underlättande av vindkraftsanläggning,
större fokus på miljökrav vid offentliga upphandlingar,
ökad användning av miljöfordon och lokal tillgång till etanol och biogas,
minskad mängd restavfall.
Förklaring:
Förnybar energi: vi har satt upp laddstolpar för elbilar och satt solceller på taket på
skolan i Björnlunda.
Vindkraft: kommunen har skickat ut en remiss till alla partier om deras inställning
till vindkraft där MP har svarat positivt på frågan att vi vill ha mer vindkraft.
Upphandling: En upphandlingspolicy med skarpa miljö-, ekologiska-, djurrätts-,
jämställdhets- och socialkrav har antagits.
Miljöfordon: Användningen av miljöfordon i de kommunala verksamheterna behöver
förnyas i och med att standarden för vad som är miljöfordon har förändrats genom
åren. Vi har dock legat på plats 3 i Sverige på antal miljöfordon och behöver jobba för
att upprätthålla denna placering.
Biogas: kommunen har haft kontakt med Biogas Öst och en föreläsning i
Kommunstyrelsen. För att få till biogas behöver vi antingen få ett bussgarage till
Gnesta eller växa så mycket att de privata ägarna av våra bensinmackar går över till
biogas. Kommunen har även gett bidrag till ett Leaderprojekt angående skapande av
lokal biogas i Gnesta.
Restavfall: har minskat under 2012 med 3 kg per invånare och fortsätter att minska.
Fossila bränslen och koldioxid: de kommunala bolagen arbetar med detta och har
endast en fossil uppeldning kvar i sitt bestånd, allt annat är utbytt. Man har även gjort
energieffektiviseringar som gett stora förbättringar.
Hemtjänsten har infört Exyplus körjournal inklusive en funktion som hjälper föraren
att hålla rätt hastighet, vilket leder till lägre bränsleförbrukning och lägre utsläpp av
koldioxid.
Grönt: Sjöarna, vår största naturtillgång, ger oss dricksvatten, bad, fiske, båtturer och
sjöutsikt. Vi vill också värna om strandskyddet. Vi vill medverka till att alla
kommunens vattendrag får en god vattenkvalitet.
Förklaring: Miljö- och byggnämnden har fattat beslut om utökade inventeringar av privata

avlopp samt växtnäringsläckage från lantbruk. Felaktiga avlopp ska åtgärdas för att
skydda våra sjöar och vattendrag. Man inventerar dessutom lantbrukets växtnäringsläckage
med gott resultat. En avloppsledning ska dras mellan Laxne och Gnesta vilket ger säkrare
och miljövänligare drift. En ledning mellan Gnesta och Himmerfjärdsverket undersöks
också, vilket skulle innebära stor miljövinst för Sigtunaån och Sillen. Vi håller också på att ta
fram en ny vattentäkt för dricksvatten för Gnesta tätort.

Gult: Kommunen bör kunna tillhandahålla medborgarna korrekt och uppdaterad
information i energi-, bygg- och miljöfrågor. Kommunen bör ha tillgång till en
kommunekologs expertis.
Förklaring: Kommunen tillhandahåller information om energifrågor via
Energikontoret Öst. Det fungerar enligt uppgift mycket bra. Kommunen har inte
tillgång till kommunekologs expertis utan har en miljöstrateg. Kommunen har gått
med i SEKOM (Sveriges Eko Kommuner) och i det samarbetet bör det framkomma om vi
behöver anställa kommunekolog eller annan miljöexpertis för att förstärka
miljösidan.

KOLLEKTIVTRAFIK
Grönt: Mer och bättre kollektivtrafik! Pendeltågen ska vara kvar och ökad turtäthet
för vissa busslinjer behövs. Vi vill undersöka möjligheterna till förbättrad och utökad
pendeltågstrafik. Björnlunda ska utvecklas genom att få pendeltågsförbindelse.
Förklaring: En utökad turtäthet för de flesta av våra busslinjer har genomförts.
Pendeltåget har varit hotat men ändå har vi kunnat förhandla fram tre fler turer
genom kollektivtrafikmyndigheten och Landstinget har hittills beslutat sig för att
genomföra två av dessa i ett första skede.
Rött. Vi vill undersöka möjligheterna till närmare samarbete om kollektivtrafik med
Stockholms län.
Förklaring: samtal förs om vilket landsting Gnesta borde tillhöra. Vi vill byta län
bland annat för bättre samarbete om kollektivtrafiken.
Gult: Cykelvägar till Björnlunda och Klemmingsberg ska byggas så fort som möjligt.
Cykelvägar ska också finnas i tätorterna.
Förklaring: pengar finns avsatta för gång- och cykelvägar. En cykelstrategi och plan
har tagit fram för att se var utbyggnad ska ske. Hela kommunen med alla tätorter
finns med i planerna.
Cykelväg i Stjärnhov har byggts och skyddade cykelställ har köpts in i både
Björnlunda och Stjärnhov.
Projektering pågår av nya cykelvägar längs Västra Storgatan i Gnesta samt från
centrum till Frejaskolan och beräknas börja byggas under hösten. I samband med
nedgrävning av avloppsledning mellan Laxne och Gnesta, så planeras cykelväg byggas
på sträckan Gnesta-Norrtuna (Klemmingsberg).

Rött: Låga biljettpriser är en förutsättning för ett utökat kollektivt resande. Vi vill
undersöka möjligheter och ekonomiska förutsättningar för införande av
subventionerade eller avgiftsfria bussresor inom kommunen, för ungdomar och
pensionärer eller för alla.
Förklaring: Detta har inte genomförts. Extra pengar har satts in på kollektivtrafiken
för att få fler och bättre turer på bussarna men ännu har inte diskussioner förts om
lägre biljettpriser.

ATT VÄXA MED VARSAMHET
Grönt: Gnesta växer. Det är viktigt att detta sker med omsorg och i en lugn takt som
ger goda möjligheter till planering. Vi menar att en stor ökning av kommunens
befolkning inte är något självändamål. Vi vill arbeta för ett utökat samarbete med
närliggande kommuner.
Förklaring: Kommunen ska genom god planering skapa förutsättningar för en
inskrivet att omsorg ska tas för Gnestas unika karaktär och miljöhänsyn vid
utbyggnad (bland annat).
Samarbete finns med Trosa Kommun med anledning av gemensam växel,
Katrineholm med anledning av lönekontor och dessutom har ett nytt avtal slutits med
Strängnäs och Botkyrka angående gymnasieskola.
Grönt: Vi vill prioritera aktiviteter och byggande i alla kommunens tätorter. Vi vill
bevara glesbygd och natur men underlätta en försiktig utveckling som gör
landsbygden levande.
Förklaring: Det finns inskrivet i kommunens mål som antogs i mandatperiodens
början:
verksamhet bland annat till ytterorterna.
Tomter finns i alla orter till salu. Bussturer har setts över för att få tätare och bättre
trafik till alla orter. Årskurs 5 är tillbaka till ytterorterna.
Kommunen har bidragit med pengar till "mötesplats Stjärnhov" med bl a utegym och
bad vid Natens strand i centrala Stjärnhov. Pengar har avsatts för uppsnyggning i
ytterorterna med bl a kommunal badplats i Laxne.
Grönt: Gnesta tätorts grönområden med plats för avkoppling och lek måste bevaras,
liksom plats för rekreation intill Frösjön.
Förklaring: Vi har avsatt extra medel för att rusta lekplatser i kommunen. Via
planeringsutskottet håller vi koll på att det inte byggs på grönområden. Vid Frösjön
har en kanotangöringsplats ordnats.
En badplats är tilltänkt i och med det nya bostadsområdet vid Frösjön. Det
förtätningsförslag som tidigare fanns har vi frångått och när det gäller byggnation i
Thuleparken har vi köpt en bit mark för att kunna utöka och utveckla parken mer.

Under året påbörjas upprustning av Thuleparken.
Grönt: Ett väl fungerande näringsliv är viktigt för att kommunen ska kunna blomstra
och vi vill medverka till goda förutsättningar för företagsamheten i kommunen,
gärna med ekologisk profil eller miljöinriktning.
Förklaring: Gnesta har ett intensivt arbete med företagsutveckling. Genom de pengar
som vi fått från ESF har utbyte och utbildning för företagarna utvecklats.
Företagsbesök och täta möten med Gnesta Handel lyfter ytterligare företagarnas
frågor. Specifika åtgärder har inte tagits för just ekologisk och miljövänliga
inriktningar.

BARNOMSORG OCH SKOLA
Grönt: Vi är för valfrihet i barnomsorgen och vi vill att barngrupper i barnomsorg och
förskola ska vara tillräckligt små för att ge utrymme både för säkerhet och
pedagogiska inslag.
Förklaring: Barngruppernas storlek på förskolan har minskat i och med den satsning
vi gjorde på ökad barnpeng dessutom är det färre elever per lärare i skolan. Vi behöver
arbeta mer med barngruppernas storlek på fritids.
Gult: Vi vill verka för att grundskolans årskurs F-6 finns i kommunens alla tätorter,
där så är möjligt. Vi vill att lärartätheten i skolan ska vara hög och att andelen lärare
utan behörighet ska minska till så nära noll som möjligt. Vi kommer att stödja
fortsatta initiativ för att profilera de olika skolorna.
Förklaring: Årskurs 5 är tillbaka till ytterorterna. Det är inskrivet i Barn- och
utbildningsnämndens mål att vi ska rekrytera mer personal med pedagogisk
utbildning. Andelen lärare med lärarutbildning är relativt hög medan vi behöver
rekrytera fler förskollärare och fritidshems personal med utbildning.
Grönt: Vi vill att möjligheter till gymnasieutbildning ska finnas inom kommunen.
Förklaring: det finns en fristående gymnasieskola på orten.
Grönt: Vi vill utveckla kulturskolan, där t.ex. bild, drama, körsång och dans ingår. Vi
vill hålla kulturskolans avgifter så låga som möjligt för att fler elever ska ha råd att
vara med. Kulturskolans verksamhet ska föras ut i alla tätorter.
Förklaring: Kulturskolans budget har utökats två år i rad bland annat för att
verksamheterna ska kunna föras ut i ytterorterna.

UNGDOM OCH FRITID

Gult: Det ska finnas tillgång till bra fritidssysselsättning för ungdomar och lokaler för
detta ändamål. Vi vill stödja initiativ för att få ungdomarna att själva delta i
utvecklingen av fritidssysselsättning för ungdomar.
Förklaring: arbetet med föreningar och Kulturskolan har gått framåt med bland
annat utökade medel. Fortsatt arbete behövs för att lyfta fritidsgården Chill.
Grönt: Vi vill stötta idrottsföreningar och andra föreningar med ungdomsverksamhet
och vi vill att resurserna ska fördelas på ett jämlikt sätt.
Förklaring: Kommunen satte av extra medel (en miljon) för föreningar och speciellt
för t ex ungdomsverksamhet. Vi arbetar just nu också med en utredning av
föreningsbidrag, där jämställdhet, jämlikhet och folkhälsa är ledord.
Grönt: Skillingavallen ska finnas kvar för lek- och idrott.
Förklaring: Skillingavallen finns kvar och rustas upp.
Gult: Vi avser att stödja nybyggnation av hyresrätter, bl.a. lägenheter som till storlek
och standard passar ungdomar.
Förklaring: Frågan ligger hos Gnesta Hem där vi kommer att bygga hyreslägenheter i
det nya området på Frönäs.

OMSORG OM ÄLDRE OCH PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Gult: Det ska finnas valfrihet även inom omsorgen av äldre och personer med
funktionsnedsättning.
Förklaring: Det finns valfrihet men ingen utveckling har skett för mer valfrihet.
Våra olika boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha
modern och funktionell standard.
Förklaring: Kommunfullmäktige har fattat beslut att ett nytt modernt äldreboende
ska byggas.
delen klara sig själva men som kan få tillgång till hjälp vid behov, gemensam matsal
o.s.v.
Förklaring: Frågan om trygghetsboende är levande och vi vill att ett sådant finns. I
samband med att beslut fattades om nytt äldreboende diskuterades även ett
trygghetsboende.
Grönt: Vi kommer att verka för förbättringar av framkomlighet och tillträde till
allmänna lokaler för personer med funktionsnedsättning.

Förklaring: Kommunen har inrättat en funktion på hemsidan där allmänheten kan
anmäla hinder i tillträde till allmänna lokaler. Vi har ett nytt kommunövergripande
mål om tillgänglighet och i ägardirektiven har frågan om tillgänglighet lyfts in.
Gnesta Hem har fått ett särskilt bidrag för att jobba med enkelt avhjälpta hinder från
staten.

LEVANDE DEMOKRATI
Grönt: Den kommunala demokratin skall vara nära och öppen och ge medborgarna en
chans att göra sin stämma hörd, t.ex. genom s.k. rådslag.
Förklaring: Det finns så kallade framtidsmöten i ytterorterna där kommunen med
jämna mellanrum har möten med medborgarna.
Kommunen har arbetat med medborgardialog och många har fått möjlighet att yttra
sig om bland annat Gnesta centrum.
Grönt: Vi vill fortsätta arbetet för att medborgarna ska ta del av nämndmöten och
fullmäktiges arbete samt lämna medborgarförslag och ställa frågor. Personer med
funktionsnedsättning ska ha tillgång till anpassade lokaler, t ex ska fungerande
hörslingor finnas på Elektron.
Förklaring: alla nämndsmöten är öppna för allmänheten förutom där det råder
sekretess. Fungerande hörslinga finns nu på Elektron och arbetet med att
tillgänglighetsanpassa lokaler går framåt.
Grönt: Vi vill arbeta vidare med den kommunala demokratin. Dialog och inflytande
skall gälla.
Förklaring: Kommunen är en del av ett SKL projekt rörande medborgardialog där vi
ska få ännu fler tips och kunskaper om hur vi kan öppna upp ännu mer och ha ännu
bättre dialog.
Grönt. Vi vill verka för att man på ett demokratiskt sätt använder sig av modern
teknologi, t.ex. internet, e-post, sociala nätverk, även inom politiken och för att även
glesbygden får tillgång till bredband.
Förklaring: Kommunens hemsida är ny. Hemsidan finns nu även på lättläst svenska
och på flera språk. Kommunen har gått med på Facebook. Kommunen har sålt sitt
Stadsnät och i det finns krav om utbyggnad av bredband i hela kommunen. Alla
nämnder och kommunfullmäktige har eller håller på att digitaliseras genom att alla
ledamöter och ersättare har fått Ipads.

KULTUR
Grönt: Vi anser det viktigt att bevara och utveckla våra kulturhistoriska miljöer.
Förklaring: Detta är fortsatt viktigt och fokus ligger på att vara på vår vakt i denna
fråga i både planeringsutskottet och Miljö- och Byggnämnden.

Gult: Vi vill ha kvar godsmagasinet i Gnesta, som minner om den gamla
stationsmiljön och vi vill att Elektron med sin 50-talsmiljö ska bevaras.
Förklaring: frågan har egentligen inte varit aktuell men vi bevakar den, t ex
Elektronskylten. Elektron har också varsamt renoverats för att bibehålla sin känsla.
Grönt: Bryggeriet på Bryggeriholmen ska vara tillgängligt för alla och användas för
kulturella ändamål.
Förklaring: Vi kan inte ta åt oss äran att det blev Art Lab på Bryggeriholmen däremot
har vi genom kommunen arbetat aktivt med att stötta den verksamhet de har med
stöd via kulturpengar och skapande skola medel som gjort att de samverkar med alla
skolor i kommunen. Dessutom har kommunen stött Art Lab i deras projekt
Grönt: Vi vill verka för goda möjligheter att hålla betande djur och ekologiska
odlingar som håller landskapet öppet och levande.
Förklaring: möjligheter finns att hålla betande djur och det finns en hel del ekologisk
odling i Gnesta Kommun.
Kommunens många konstnärer ska ges tillfälle att bidra till utsmyckning, exempelvis
vid nybyggnation.
Förklaring: frågan har inte varit så aktuell men när det gäller Welandersborgsskola
ska den rustas upp och enligt beslut även det konstverk som finns på fasaden.
Gult: Biblioteken har en viktig social roll i samhället, både för gamla och nya
invånare. Vi stödjer en vidareutveckling av biblioteken i denna roll.
Förklaring: Biblioteksfilialerna i ytterorterna ska utredas för att kunna utvecklas
ytterligare enligt beslut på Kultur- och tekniknämnden, pengar till utbud och
nyttjande av moderna media på Biblioteken har avsatts för att utveckla kultur och
fritidsutbudet. Barn- och utbildningsnämnden har avsatt extra medel för
skolbiblioteken.

NÄRA ARBETE, TURISM
Gult: Trots goda tågförbindelser är det påfrestande med långa arbetsresor. Därför
måste fler få arbeta på hemorten.
Förklaring: Intensivt arbete pågår för att lyfta företagsamheten i kommunen
ytterligare och att kommunen ska kunna vara en stöttande part via ESF- projektet. Vi
arbetar även med att avsätta mark för företagsverksamhet.
Grönt: Vi vill stödja att kanot- och skridskoleder, liksom vandrings- rid- och
cykelvägar finns och underhålls.
Förklaring: En snöskoter finns inköpt för att kunna göra skidleder i alla tätorter.
Dessutom har Frösjön plogats för skridskoled. Ridleder har inte varit på agendan men
ett möte med Strängnäs har hållits om samverkan kring turism och då särskilt
ridleder. Cykelvägar: läs under punkt 2.3

Gult: Besöksnäringen ska utvecklas i alla kommunens delar, t.ex. i Åkers bergslag och
längs Frösjöns strand.
Förklaring: En turistsamordnare har anställts på 50 % och en turismstrategi ska tas
fram under nästa år enligt beslut på Kultur- och tekniknämnden

EKONOMI
Grönt: Kommunens ekonomi ska vara i balans och ge ett årligt överskott på 2 %.
Förklaring: Kommunen har de senaste åren haft ett gott ekonomiskt resultat. Delar av
överskotten har använts till t ex satsningar på föreningsliv, avbetalning av pensioner
och digitalisering av Elektron.
Rött: Vi anser att investeringsbeslut alltid ska ta hänsyn till kort- och långsiktig
miljöpåverkan.
Förklaring: detta har inte varit uppe på agendan. Alla beslut som tas måste dock följa
kommunens miljömål och upphandlingspolicy som har skarpa miljömål.
Gult: Vi tror att ett brett och nära politiskt samarbete om budgeten är till gagn för
kommunen.
Förklaring: försök att arbeta i samförstånd över majoritets och oppositionsgränser
finns men har inte lyckats fullt ut, arbetet fortsätter.
Grönt: Vi anser att kommunalskatten tills vidare ska vara oförändrad.
Förklaring: skatten är oförändrad

