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Inledning
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Det innebär att vi i
våra beslut tar ställning på ett sådant sätt att orättvisa skillnader mellan olika grupper i
samhället minskar. Olika former av särbehandling och skillnader som beror på kön, klass,
etnisk och kulturell bakgrund måste bekämpas. Satsningar som syftar till att öka jämställdhet
och jämlikhet ska aktivt stimuleras.
Det finns ett behov av nytänkande i de kommunala verksamheterna, men utförsäljningar och
privatiseringar är inte svar på det behovet. Vi anser att en utveckling och kvalitetshöjning
inom de verksamheter vi har, är en bättre lösning än privatiseringar av hela eller delar av de
olika kommunala verksamheterna. Enligt vår uppfattning skall våra skattemedel fullt ut
användas till de verksamheter som åligger oss. De skall inte omvandlas till vinster i privata
företags årsredovisningar. Nynäshamn är inte till salu.
Ekologisk planering och hushållning även med mänskliga resurser, är nödvändigt för en
långsiktigt hållbar utveckling både ekologiskt och ekonomisk. Vi vill att Ekokommun
Nynäshamn skall vara en förebild när det gäller hushållning med resurser och detta ska även
omfatta de stora mänskliga resurser som finns såväl inom de kommunala verksamheterna som
i kommunen i övrigt. Därmed vill vi ta vårt ansvar för att bidra till en rättvis, solidarisk
fördelning av våra gemensamma tillgångar och skapa goda förutsättningar för kommande
generationer.
Social och ekonomisk utslagning samt olika former av etnisk diskriminering är företeelser
som vi med kraft vill motverka. Det nya klassamhället ska inte tillåtas få fotfäste i
Nynäshamn.

Kultur
Vänsterpartiet anser att kulturen är och måste vara en obunden kraft i samhället, en förändrande kraft
som bidrar till människornas medvetande om sig själva och samhället och som aldrig får underkastas
ideologier. Kulturen är en avgörande del av demokratin. En kulturpolitik som vill vara förankrad i
människors liv.
Historia, och därmed kulturarvet, är en oundgänglig del av kulturpolitiken, av vår förståelse för vilka
vi är och i vilket sammanhang vi hör hemma. Nynäshamn med omnejd har en rik kulturtradition som
vi ska vara stolta över. Området har varit bebott länge och är ett av Sveriges fornlämningstätaste
områden. Några av Sveriges främsta författare, som Moa- och Harry Martinson, har bott och verkat
här. En utmaning är att ta tillvara på detta arv och göra det tillgängligt, inte bara för de som bor här
utan också för turister och andra.
Kulturskolan är ett samordnande centrum för mycket av kulturutövningen i kommunen och ska genom
sitt samarbete med kommunens skolor och föreningsliv medverka till att kulturlivet blomstrar.
Biografen ”Vågen” ska ges möjlighet att fortsätta att erbjuda en bred och attraktiv repertoar.
Biblioteken är en viktig källa till fri information, har behållit och utvecklat sin roll i kulturlivet och ska
inspirera till en öppen och fri demokratisk/politisk debatt. Ökad kunskap och förståelse för andra
kulturer är nödvändig för att motverka konflikter, främlingsfientlighet och rasism och bibliotekens roll
i detta arbete kan inte överskattas.
Vänsterpartiet Nynäshamn arbetar för att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturen ska ingå som en självklar del av samhällsplaneringen i Nynäshamns kommun
Nynäshamns kommun redovisar en årlig barnkulturplan som kontinuerligt följs upp
Alla elever från och med förskolan ska ges tillfälle att utöva någon eller några konstarter
och dessutom erbjudas professionella föreställningar av teater och dans varje termin
Mer resurser avsätts till offentlig utsmyckning i Nynäshamn
Läsfrämjande verksamheter ska ges ökat stöd
Nynäshamns kommun formulerar en lokal biblioteksplan som innefattar lässtimulerande
åtgärder och tillgång till digitala medier.
Genusperspektiv ska tillämpas.
Nynäshamnsområdets historia och kulturarv ska tillgängliggöras på ett bättre sätt för både
kommunens invånare och andra

Fritid
Vänsterpartiet anser att erbjuda barn och unga meningsfull fritidssysselsättning är bland de
viktigaste man kan göra för att samhället ska kunna bidra till att fostra nyfikna, positiva och
kreativa medborgare. Barn och ungdoms behov av ett varierat och tillgängligt utbud av
aktiviteter måste därför tillgodoses.
Föreningslivet ska stödjas och särskild uppmärksamhet ska riktas mot aktiviteter som vänder
sig till flickor. Detta eftersom det tyvärr är allt för vanligt att flickor intressen inte prioriteras
lika högt som pojkars.
Utöver de aktiviteter som olika föreningar kan erbjuda måste det också finnas bra möjligheter
att utveckla andra intressen och fånga upp större delen av de ungdomar som inte finner sin
plats i det traditionella föreningslivet. Detta kan ske genom att kommunen bygger upp
fritidsgårdar/allaktivitetshus i alla kommunens tätorter eller genom en ökad satsning på team
med mobila fritidsledare. Verksamheterna ska erbjuda möjligheter till en mångfald av
aktiviteter av både fysisk och kulturell karaktär och ska fungera som en samlingspunkt för
kommunens ungdomar och aktivt motverka problem med ungdomsfylleri, drogbruk,
vandalisering och annan skadegörelse.
Vänsterpartiet vill ge landets kommuner laglig skyldighet att hålla med fritidsgårdar.
Fritidsgårdarna ska vara öppna för barn och ungdom i åldrarna 13 till 20 år. Vi anser också att
det ska vara gratis att vistas där och att verksamheterna ska tilldelas betydligt mer resurser än
i dag.
Vänsterpartiet anser också att utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter måste ska finnas för
alla Nynäshamns innevånare. Alla, oavsett förutsättningar, oavsett ålder och oavsett
ekonomiska förutsättningar, ska ges möjlighet att delta i det utbud som finns inom kommunen.
Vi anser också att finns ett behov av att skapa förutsättningar för ett utbud större än det som är
i dag. Bland behoven finns byggandet av ett nytt badhus med tillhörande äventyrsbad i
Nynäshamns tätort, förslagsvis i anslutning till Nickstabadet.
Vänsterpartiet Nynäshamn arbetar för att:

•

Fler vuxna kring barn och ungdomar

•

Öka ungas inflytande över verksamheten

•

Ökade ekonomiska resurser till fritidsverksamheten

•

Mer fast personal som kan skapa trygghet och kontinuitet.

•

Öppna fritidsgårdarna för verksamheter riktade till yngre barn som inte kan/vill gå på
fritidshem

•

Öka fritidsutbudet för alla

•

Bygg ett badhus med tillhörande äventyrsbad i anslutning till Nickstabadet i
Nynäshamns tätort

•

All verksamhet ska vara tillgänglig för människor med olika funktionshinder

Allas rätt till kunskap
De olika skolformerna från förskola till vuxenutbildning har alla såväl en social som en pedagogisk
uppgift. Lärande sker hela tiden och i många olika sammanhang. I skolan ska man med största respekt
och ödmjukhet utgå ifrån den kunskap och de erfarenheter som barn och ungdomar har tillägnat sig i
andra sammanhang.
En skola för alla tar konkret ansvar för och utgår från att människor är olika och skolan anpassar sig
till barnen, inte tvärtom. Vänsterpartiet ser ett stort värde i att blanda olika människor i en för alla
gemensam skola. Barn och unga med speciella svårigheter ska få hjälp att hantera dessa så att de kan
finnas tillsammans med, och på samma villkor som, andra barn i skolan. Det ska tillföras resurser så
att dessa barns särskilda, och dessutom lagstadgade behov, tillgodoses.
En skola för alla bygger på att resurser fördelas efter behov. Förskolorna och skolorna måste präglas
av ett interkulturellt arbetssätt där människors olikheter ses som en resurs, det gäller både klass, kön
och etniska olikheter. En viktig del i detta är dialogen mellan föräldrar och pedagogisk personal för att
skapa ömsesidig förståelse.
En jämlik och demokratisk skola innebär att uppmuntra till kritiskt tänkande och visa tilltro till
människornas förmåga och rätt att tillsammans skapa, bevara och försvara ett demokratiskt samhälle.
Skolan ska ge kunskap, bildning och färdigheter för alla livets skiften. Det innebär att skolan är till för
elevernas behov och inte för samhällets behov av att sortera människor för kommande uppgifter i
klassamhället. Skolan ska ge barn och ungdomar möjlighet att tillägna sig kunskaper och färdigheter
som de upplever som meningsfulla och har nytta av på kort och lång sikt.
Det är nödvändigt att skolan låter elever vara med och bestämma om skolans innehåll och planering.
Skolan ska vara en resurs i bostadsområdet och förankrad i barnens bostadsmiljö. Elever ska möta
jämlikhet, solidaritet och demokrati.
Barn kommer till skolan och förskolan med olika förutsättningar, skillnader som skolan ska
kompensera för. Tyvärr har skolan inte lyckats med detta utan skillnader i skolresultat kan fortfarande
härledas till hemförhållanden där klassbakgrund är den absolut tydligaste faktorn. Skolan sorterar upp
eleverna efter kön och bakgrund. De som kommer från akademiska hem går i högre utsträckning på
teoretiska program och flickor går i större utsträckning på omvårdande program. Detta fenomen måste
problematiseras och synliggöras.
FÖRSKOLAN
Förskolan utgör grunden för den fortsatta utbildningen. Förskolan är inte i första hand till för att
föräldrarna ska kunna jobba utan för barnens skull. Då är det viktigt att det också märks. Mindre
barngrupper är en viktig prioritet för ändamålet. Vi vill till att börja med ha max 15 elever i varje
barngrupp men syftet är att det antalet ska minskas på sikt. I barngrupper där det finns särskilda behov
ska det antingen kompletteras med extra personal alternativt ska antalet i barngruppen minska så att
personalen känner att de hinner med och barnen får sina specifika behov tillgodosedda.
Vidare bör den kommunala förskolorna erbjuda olika former av föräldrainflytande. Vänsterpartiet vill
också att olika pedagogiska alternativ ska rymmas inom de kommunala förskolorna. Förskolan ska
byggas ut så att alla som vill får plats utan kösystem. Vi ska också värna hög kvalité och hög
personaltäthet. Olika kompetenser hos personalen är en kvalitetssatsning för förskolan. Olika familjer
ser olika ut och detta bör också avspegla sig i förskolans verksamhet, förskolan ska aktivt arbeta för att
visa upp andra familjeformer än den traditionella kärnfamiljen. Vänsterpartiet vill också att det ska
finnas bra tillgång till förskola på obekväm arbetstid inte minst på veckoslut och helger.
Barnen i förskolan har samma behov och rätt som vuxna till en god arbetsmiljö. De stora
barngrupperna gör stress och buller till stora problem inom förskolan. Utemiljön är viktig i förskolan
och utepedagogiska satsningar ska ske i samverkan med föräldrar och personal. Vi vill satsa på att
utveckla både ute- och innepedagogiken.
Idag betalar Nynäshamn kommun ut 150 kronor i halvåret per barn som ska gå till leksaker, ritpapper,
kritor och så vidare. Vänsterpartiet anser det är för litet och vill ha höjd anslag.

VÅGA SATSA PÅ SKOLAN
Vänsterpartiet vill ha en skola med maximalt 25 elever per klass i gymnasiet och högstadiet och
maximalt 20 elever per klass i de lägre årskurserna. Dessutom behöver skolan mer personal som kan
hjälpa de elever som har svårt att tillgodogöra sig undervisningen och mer personal som hjälper
eleverna att hantera både sociala problem och hälsoproblem. Vänsterpartiet menar att den satsningen
kommer att löna sig på sikt. Barn och ungdomar som är väl förbedda inför kommande vuxenlivet har
kompetensen att nå sina mål.
Alla barn och ungdomar skall också garanteras en trygg och säker resväg till och från skolan så att de
utan fara kan välja att cykla eller gå. Dessutom vill vi att kollektivtrafikens tider samordnas med
skolans och att samtliga elever erbjuds kostnadsfria terminskort. Detta är viktig, inte minst för våra
elever som inte bor i tätorterna.
Vi vill slå vakt om vuxna människors tillgång till återkommande utbildning under livet via den
kommunala vuxenutbildningen, studieförbunden med mera.
SKOLAN SOM ARBETSPLATS
Skolan är en arbetsplats för såväl personal som elever och det krävs därför en bra och trygg
arbetsmiljö.. Både lärare och elever måste kunna få utvecklas i skolan. Fortbildning för personalen är
en del i detta. I skolan behövs inte bara lärare utan även annan personal som skolhälsovård, kuratorer,
studievägledare, administratörer, vaktmästare med flera. Alla är viktiga delar för att skapa en bra
skolmiljö. Den som har inflytande på sin arbetsplats trivs också bättre – skolan utgör inget undantag.
NEJ TILL PRIVATISERING – JA TILL KOOPERATIV
Vänsterpartiet vill utveckla skolans pedagogik så att det finns många alternativ där alla elever och barn
kan tillägna sig kunskap på det sätt som passar denne. Vägen dit är inte privatiseringar utan tvärtom.
Vänsterpartiet menar inte att man ska göra vinst på barn och elever genom att skattepengar går till
bolagsvinster. De privata friskolorna går med oerhörda vinster, pengar som delas ut till skolornas
ägare. Pengar som är skattepengar och som egentligen borde gå till elever och undervisning. I
friskolorna är lärartätheten lägre, fler lärare är outbildade och friskolorna kan neka ta emot elever med
exempelvis funktionsnedsättning, då detta inte är lönsamt. De privata väljer gärna resursstarka elever
och spär ytterligare på segregationen. De privata tar pengar från de offentliga och urholkar den
kommunala skolan. Det allt större antalet privata skolor är ett ökande problem för kommunen. De
kommunala skolorna har i motsats till de privata skolorna skyldighet att ta ansvar för alla barn. Därför
är det viktigt att oavsett val av skola så ska barnen ha de bästa förutsättningar. Vänsterpartiet vill dock
värna om kooperativtanken och menar att det är ett bra komplement till den kommunala skolan.
Vänsterpartiet Nynäshamn arbetar för att:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Alla barn i förskolan ska ha rätt att bli sedda, hörda och bekräftade.

Färre barn i förskolegrupper och skolklasser
Skolverksamheten ska vara avgiftsfri, inga former av smygavgifter ska accepteras.
Ett kretslopps- och genusperspektiv ska genomsyra alla utbildningsverksamheter.
Eleverna ska ha rätt till utbildad personal och behöriga lärare.
Mer personal i förskola, skola och gymnasiet.
En god skolmiljö – både inomhus och utomhus är prioriterade.
Mer pengar till material i förskolan.
Nej till privatisering, Skolan/förskolan är inte till salu.

Miljö
De nationella miljömålen ska utvecklas lokalt och ligga till grund för all kommunal
verksamhet liksom Agenda 21-arbetet. Målet är ett ekologiskt hållbart Nynäshamn där
hushållning med naturresurser och kretsloppstänkande är självklart i all verksamhet.
Utvecklingen av våg- och vindkraftverk, samt andra miljövänliga energislag är oerhört viktigt
för att Nynäshamns ska bidra till att temperaturhöjningen på vår planet ska hållas under 1,5
grader.
Samtliga fordon i den kommunala bilparken ska drivas med biogas eller annat hållbart
drivmedel senast 2018. Oljeeldningen måste ersättas med alternativa energiformer och
koldioxidutsläppen måste halveras innan 2020. All kommunal verksamhet ska vara
klimatneutral och fossilbränslefri senast 2030. Den enorma energi som solen ger ska utnyttjas
på bästa möjliga sätt.
En ekologisk helhetssyn, det vill säga hushållning med människor och naturresurser samt ett
utvecklat kretsloppstänkande är nödvändigt för all verksamhet inom kommunen.
Vi uppmuntrar till att jordbruken ställs om för ekologisk odling och vill göra det möjligt att
underlätta för dessa att få avsättning för sina produkter i närområdet genom bättre kommunal
upphandling. Skyddsklassningen av känsliga naturmiljöer ska fortsätta eftersom vi vill bevara
kommunens unika natur.
Tätorternas centrala delar ska gynna gångtrafik och cyklister av både folkhälsoskäl och
miljöskäl. Gång- och cykelbanorna ska byggas ut och kopplas ihop till ett enhetligt nät. Det
ska givetvis vara möjligt att cykla säkert mellan tätorterna. Nynäshamns centrum ska bli
bilfritt. För att minska antalet bilar totalt ska bildande av bilpooler uppmuntras och utvecklas.

Boende och samhällsbyggande
Bostäder och byggande
Den bostadssegregation som genom borgerlig politik blev än mer tydlig under den förra
mandatperioden måste genom en medveten styrning och planering, byggas bort. Valfriheten
för de som vill hyra sin bostad måste värnas och utvecklas. Det finns många som inte vill eller
har råd att köpa sig en bostad. Behovet av hyresbostäder är stort från unga vuxna till äldre.
Minst 800 hyreslägenheter ska byggas under kommande mandatperiod. Det ska finnas
tillgång till lägenheter med rimliga hyror i kommunens alla delar, även i så kallade ”attraktiva
lägen”. Nynäshamnsbostäders ska inte tillåtas sälja ut fler hyresätter. Inga hyreslägenheter
ska omvandlas till bostadsrätter.
Rätten till en bra bostad till en rimlig kostnad är inskriven i FN-stadgan för mänskliga
rättigheter, är en jämlikhetsfråga och dessutom en välfärdsfråga och för Vänsterpartiet är
välfärden inte till salu.
Innan samtliga bostadsrätter som är byggstartade under den senaste mandatperioden är klara
och sålda ska inga ytterligare byggas fler eftersom det först måste konstateras om det
verkligen finns ett behov av fler.
Klimatneutralt byggande som exempelvis passivhus och olika tekniker för att göra hus
maximalt energisnåla ska prioriteras.

Bostäder bör snarast byggas runt Nynäs Gårds station, eftersom det är ett väldigt otryggt och
osnyggt område som fått förfalla fullständigt. Att förtätningen i Ösmos centrala delar blir av
är viktigt för tryggheten och för att fler ungdomar och äldre ska kunna bosätta sig där.
En viss utbyggnad av Stora Vika, Spångbro, Trollsta och Segersäng är lämplig. Närheten till
kollektivtrafik är avgörande för om man ska bygga på landsbygden eftersom bilåkande måste
minskas.
Vid all nybyggnation ska äldre-/serviceboende, förskolor och skollokaler planeras in.
Upplåten mark för bilparkering kan i viss grad ersättas med låsbara cykelparkeringar vid
bostadsbyggande. Vid alla centrala knutpunkter ska det finnas låsbara upplysta
cykelparkeringar.
Området kring hamnen ska användas för boende, turism och näringsverksamhet. Så mycket
godstrafik som möjligt flyttas till Norvik. De delar av strandlinjen som fungerar som fritidsoch rekreationsområden för tätortens innevånare, bl. a. området vid Hamnviken och
Strandvägen ska undantas från bebyggelse. Vi värnar strandskyddet och tillgängligheten till
promenadstråk längs vattnet.

Infrastruktur och kollektivtrafik
Kollektivtrafiken ska utvecklas, eftersom vi måste åka mindre bil och istället gå, cykla och
åka kollektivt. Nynäshamns kommuns innevånare pendlar i stor utsträckning längst till och
från arbetet i hela länet. Vi måste kunna åka oftare, säkrare och renare för att kollektivtrafiken
ska bli mer attraktiv.
Den bästa garantin för att vi ska få säker, hel och ren kollektivtrafik är att på riksnivå och
landstingsnivå ta tillbaka helhetsansvaret för kollektivtrafiken.
I regionplanen för länet (RUFS) planeras regionala och delregionala stadskärnor i
Flemingsberg, Haninge och Södertälje för att avlasta Stockholm från en del av dess
cityfunktioner. Den enda delregionala kärnan Nynäshamns kommuninnevånare kommer att få
tillgång till med dagens infrastruktur är Haninge centrum.
Vi föreslår en ny järnvägsförbindelse över Södertörn via Grödingebanan som ansluter till
stambanan. Det blir en miljövänlig tvärförbindelse med tillgång till en betydligt större
marknad, både vad det gäller nyetablering av företag och arbetskraft samt turism. Det gynnar
befolkningen i båda riktningarna Nynäshamn – Botkyrka, Södertälje, Huddinge samt övriga
Södermanland, Mälardalen och resten av landet. Även Gotland skulle ha nytta av spårvägen.
Får kommunen inte någon tvärförbindelse kommer vi att vara ”avhängda” från de regionala
stadskärnornas omvärld och gynnsamma utveckling för lång tid.
En dubbelspårig järnväg bör byggas på broar och genom berg för minsta möjliga natur- och
viltstråkspåverkan. Järnvägen ska även användas för godstrafik till och från Norvik, så att
behovet av tunga transporter med lastbilar över kulturbygden i Sorunda minimeras.
Ett försök med eldrivna bussar i stadstrafiken i Nynäshamn ska utredas. För att fler ska åka
med stadsbussarna behöver trafiken komma igång tidigare på söndagarna och gå längre på
lördags- och söndagskvällarna. Bussen till Gullmarsplan (861) behövs som alternativ och
avlastning till pendeltågen.

Vänsterpartiet Nynäshamn arbetar för att:

•

Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn, hushållning med naturresurser och
kretsloppstänkande är självklart i all verksamhet

•

Bilfritt i Nynäshamns centrum

•

Gång- och cykelbanorna ska byggas ut och kopplas ihop till ett enhetligt nät

•

Temporärt stopp för byggande av bostadsrätter

•

Ingen ytterligare utförsäljning av allmännyttan

•

Inga hyreslägenheter ska omvandlas till bostadsrätter

•

Minst 800 hyreslägenheter ska byggas

•

Klimatneutralt byggande ska prioriteras

•

Ny byggnorm, byt ut en del bilparkering till cykelparkering

•

Utveckla bilpooler

•

Värna strandskyddet och tillgängligheten längs vattenlinjen

•

Kollektivtrafiken måste bli tätare, säkrare och renare

•

Ny spårväg mellan kommunens norra delar och Flemingsberg

•

Försök med eldrivna bussar i stadstrafik

Social omsorg
Vänsterpartiet vill att alla våra verksamheter ska präglas av ett bra bemötande, god
tillgänglighet, delaktighet, förebyggande insatser och ett rehabiliterande
förhållningssätt.
Barn och unga som riskerar destruktiv utveckling ska i tidigt skede erbjudas anpassade
och samordnade insatser gemensamt mellan skolan, individ- och familjeomsorgen
samt barn- och ungdomspsykiatrin i syfte att stödja dem och deras föräldrar.
Familjer med barn med NPF-diagnoser och andra funktionshinder ska få nödvändigt
stöd av kommunalt anställda familjepedagoger.
Äldre och funktionshindrade ska känna att det är tryggt att bo i Nynäshamns kommun.
Genom anhörigstöd och uppsökande verksamhet ska kommunen hämta in en god
kunskap om invånarnas behov. I all planering ska kravet på tillgänglighet för alla
tillgodoses.
Kommunen ska på flera plan aktivt arbeta för att bemöta och bekämpa den
problematik som det ökande antalet så kallade fattigpensionärer kommer att innebära,
bl.a. genom en förändring av avgifterna inom hemtjänsten där det bör införas en
maxtaxa på 100 kronor

I kommunen ska det finnas många naturliga mötesplatser, dels för pensionärer, men
även där olika generationer kan mötas på lika villkor.
Behov av särskilda boenden och kommunal hemtjänst ska tillgodoses och
personaltätheten ska öka.
Samarbete mellan socialförvaltningen, skolorna och det kommunala bostadsbolaget,
tillsammans med ett effektivt och individanpassat förebyggande arbete i syfte att
minska social utslagning ska inledas. Socialtjänsten ska aktivt arbeta för att hjälpa till
att lösa bostadsproblematiken för människor som bl. a. på grund av ändrad
arbetssituation/ändrade familjeförhållanden blivit bostadslösa, speciellt i fall där det
finns barn med i bilden.
Det är samhällets skyldighet att aktivt motverka effekterna av den, även i Nynäshamn,
ökande barnfattigdomen.
Behoven ska mötas med en hög kompetensnivå bland våra anställda och ett ökat antal
anställda inom fram för allt äldreomsorg och hemtjänst.

Folkhälsa
Vänsterpartiet vill att folkhälsoarbetet ska ha högsta prioritet i arbetet med att utveckla
de kommunala verksamheterna. Forskning visar att ett långsiktigt, hälsofrämjande,
målmedvetet och förebyggande folkhälsoarbete är ekonomiskt lönsamt. Det är en
investering i hälsa för att uppnå även ekonomiska mål. Hushållning, även med
mänskliga resurser, är nödvändigt för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling.
Ekokommun Nynäshamn är och skall vara en förebild när det gäller hushållning med
resurser och detta omfattar även de stora mänskliga resurser som finns såväl inom de
kommunala verksamheterna som i kommunen i övrigt. Vi tar vårt ansvar för att bidra
till en rättvis, solidarisk fördelning av våra gemensamma tillgångar och skapar goda
förutsättningar för kommande generationer.
Vänsterpartiet Nynäshamn arbetar för att:

•
•
•
•
•
•
•
•

folkhälsoarbetet ska ha högsta prioritet i arbetet med att utveckla de kommunala
verksamheterna
LSS-lagstiftningens intentioner till full ska tillgodoses i Nynäshamns kommun
Personaltätheten inom äldre- och handikappomsorgen ska öka
Speciella resurser satsas på verksamheter med inriktning på insatser mot alla former
av missbruk, i första hand bland barn och ungdom
ett långsiktigt och målmedvetet folkhälsoarbete
en hushållning med mänskliga resurser såväl inom de kommunala verksamheterna
som i kommunen i övrigt
bekämpa barnfattigdom
en kommunal socialtjänst med hög kvalitet i egen regi. Välfärden är inte till salu.

Fördjupa demokratin
I höstens val finns det ett val mellan högerpolitik och vänsterpolitik. Mellan de som vill
behålla klyftorna och de som vill minska klyftorna. De politiska skiljelinjerna är i många fall
tydliga och ett sätt att beskriva skillnaden är hur man ser på människan. Är hon en kund på en
marknad eller en medborgare i ett samhälle? Kunden är isolerad från sina medmänniskor, hon
fattar sitt beslut - köpa eller inte köpa - utifrån sina egna kortsiktiga önskemål, kunden
behöver inte argumentera och resonera, inte tänka på långsiktiga konsekvenser eller hur det
egna beslutat påverka andra. Kundens rösträtt är graderad; stor plånbok stor makt, liten
plånbok liten makt. Vissa anser att om var och en strävar efter att maximera sin egen nytta, så
blir resultatet genom marknadens osynliga hand det bästa tänkbara. Det är en sådan tanke som
ligger bakom diverse borgerliga förslag om skolcheckar, vårdcheckar och liknande.
På medborgaren ställs dock högre krav. Medborgaren ingår i ett demokratiskt kollektiv. En
ensam medborgare är en självmotsägelse. Medborgarna måste resonera, diskutera, ta ställning
för och emot och komma fram till ett beslut - hur använder vi bäst våra gemensamma
resurser? De måste tänka långsiktigt. Vi kan strunta i att betala skatt och leva flott i fjorton
dagar, men hur går det sen då? Hur går det för våra barn? Det är väl rimligt att vi är kunder
när vi ska handla middagsmaten eller köpa ett par nya skor. Men vad sker med ett samhälle
där vi aldrig är medborgare utan reduceras till kunder på en vårdmarknad, en skolmarknad, en
kulturmarknad, en pensionsmarknad, en arbetslöshetsmarknad? I ett sådant samhälle förtvinar
demokratin och den liberala friheten förverkligas som sin motsats. Därför har vi alltid med
näbbar och klor bekämpat marknadstänkandet inom kommunalpolitiken. Vi anser inte att man
ska leka affär med skattebetalarnas/medborgarnas pengar.
Vänsterpartiet vill ha en fördjupad demokrati, som omfattar alla människor. Även de som inte
brukar göra sig hörda måste få fram vad de vill och önskar. Så i demokratins namn vill vi
besluta om våra gemensamma resurser i de folkvalda parlamenten. I Nynäshamn sker det i
kommunfullmäktige samt i nämnder och styrelser, men det kan även vara i skolor, på daghem,
i företag och i äldreboendet. Ibland hör man högern säga att "du ska bestämma - köp dig det
du vill ha råd till". I regel kan man alltid översätta det med att "begränsa demokratin - köp dig
det du har råd med". Demokrati är inte något som man inför en gång för alla, utan den måste
ständigt försvaras, erövras på nytt, diskuteras och utvecklas av medborgarna själva.
Vänsterpartiet anser att jämlikhet är en av förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle.
Forskning visar tydligt att jämlika samhällen är bättre samhällen; för alla! Men vi lever i ett
samhälle där klyftorna växer. Nynäshamn är inget undantag utan tvärtom ett bra exempel på
klassklyftorna i vårt samhälle. Och det handlar inte bara om inkomster, utan också om hälsa
och medellivslängd, om möjlighet att påverka sitt liv och sin framtid, om kunskaper och
kultur. Sammanvävda med de sociala och klassmässiga klyftorna finns en könsbestämd
maktstruktur, som kallas patriarkatet. Kvinnor är som grupp underordnade män. Kvinnor
utsätts för våld och trakasserier oftare, har lägre inkomster, tvingas jobba deltid oftare, har
sämre pensioner samtidigt som de tar ett större ansvar för hem och arbetar totalt sett mer.
Detta är ingen tillfällighet utan en maktstruktur som måste bekämpas genom medvetna
politiska beslut. Även här i Nynäshamn.
Förutom att de politiska frågorna ska beslutas på rätt nivå förutsätter en verklig demokrati att
medborgarna kan läsa, skriva, kommunicera och kritiskt granska information. Den förutsätter
också att alla grupper i samhället bereds möjlighet att delta.

Den lokala demokratin kan utveckla solidariteten och ge ett lokalt och ömsesidigt
engagemang - det är folket som ska styra!
Vänsterpartiet arbetar för att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kommuninvånarna (även barn och ungdomar) ges möjlighet att på ett tidigt stadium vara med och
påverka plan- och miljöfrågor, t ex genom lokala grupper i bostadsområden, arbetsplatser och
skolor och som inkommer med synpunkter på större förslag
invånare med ursprung från andra länder ska beredas möjlighet att delta och påverka politiska
beslut i lika hög grad som övriga befolkningen
verka för samma insyn och medborgerlig kontroll av eventuella privata entreprenörer och i
kommunala hel- eller delägda kommunala bolag som för övrig kommunal verksamhet
det finns en god insyn i kommunens arbete och att den kommunala verksamheten sker utifrån
medborgarnas intressen och behov, inte utifrån kortsiktiga vinstintressen
de förtroendevalda ges en kompetensutveckling i demokrati
mötesreglerna används för att öka demokratin och öppenheten
fånga upp de anställdas synpunkter, upplevelser och önskemål så att verksamheten kan utvecklas
och förbättras
förändra fullmäktiges arbetsformer så det blir mer intressant för åhörare att ta del av arbetet
antalet datorplatser på biblioteken ökar, samtidigt som man förenklar för kommuninvånarna att ta
del av beslut och vad som är på gång inom kommunen
utveckla medborgarforum i Nynäshamn, där man i ett och samma besök kan få besked om
skattefrågor, regler för bostadsbidrag, försörjningsmedel, pass eller kötid till barnomsorg
skapa en allmänhetens politiska hörna, där det är lätt att nå politiker och få tillgång till politiskt
material
eleverna får ett större inflytande över skolan och undervisningen
skolförslag kan skickas på remiss till elevråd, elevkår och ungdomsfullmäktige
kommunen utbildar politiker och anställda om barnkonventionen samt följer upp tillämpningen av
konventionen
det anställs en jämställdhetsutvecklare
det inrättas ett kommunalt organ, som ska arbeta med jämställdhetsutveckling
de förtroendevalda kontinuerligt utbildas i jämställdhets- och demokratifrågor
politiska mötes- och arbetsformer tar hänsyn till småbarnsföräldrars och ungdomars villkor
en kvantifierbar beslutsanalys införs utifrån ett jämställdhetsperspektiv införs i kommunen.

