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Vänsterpartiet vill att alla 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 ungdoms-psykiatrin i syfte att stödja dem och deras 

föräldrar. 

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. 

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. 

 

Vi vill ha ett samarbete mellan socialförvaltningen, skolorna och det kommunala 

bostadsbolaget tillsammans med ett effektivt och individanpassat förebyggande 

arbete i syfte att minska social utslagning ska inledas.  

Behoven ska mötas med en hög kompetensnivå bland våra anställda och ett ökat 

antal anställda inom framför 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 bl.a. för att:Vänsterpartiet Nynäshamn arbetar bl.a. för att:Vänsterpartiet Nynäshamn arbetar bl.a. för att:Vänsterpartiet Nynäshamn arbetar bl.a. för att:    
 

• All planering ska tillgodose kravet på tillgänglighet för alla  
 

• Öka personaltätheten inom äldre- och handikappomsorgen 
 

• Genomföra full behovstäckning av särskilda boenden och inom 

hemtjänsten 
 

• Folkhälsoarbetet ska ha högsta prioritet i arbetet med att utveckla de 

kommunala verksamheterna 
 

• ett långsiktigt och målmedvetet folkhälsoarbete ska genomsyra 

verksamheterna 
 

• En hushållning med mänskliga resurser såväl inom de kommunala 

verksamheterna som i kommunen i övrigt. 

 



Sprickorna i välfärdsbygget blir djupare. Sedan lång tid ökar klyftorna, ekonomiskt 
och socialt. Den gemensamma välfärden monteras ned samtidigt som privata företag 
gör stora vinster på skolor och vårdcentraler. Pensionärer, arbetslösa och sjuka får 
allt mindre att leva på. Ett hårdare, mer orättvist samhälle växer fram där intolerans 
och rasism växer sig starkare. 
Allt fler upplever att det inte längre går att påverka i vilken riktning samhället ska 
utvecklas. Vanmakt och uppgivenhet riskerar att sprida sig, och demokratin 
urholkas. 
Detta är en situation som högerpolitiken de senaste åren har förvärrat kraftigt.  
Det är hög tid att förändra detta. Vi tror på människors vilja att vara med och forma 
det samhälle vi lever i. Och vi litar på människors förmåga att ta gemensamt ansvar. 
Vi vill bryta den vanmakt allt fler känner och bygga vårt framtidsprojekt på insikten 
att det är vi, alla medborgare tillsammans, som har makten över vårt samhälle och 
hur det ska förändras. 
 
Vill du vara med och hjälpa till?    Kontakta oss: 
 

Vänsterpartiet Nynäshamn 
Skolgatan 1 

149 20 Nynäshamn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 nynashamn@vansterpartiet.se 

℡ 08-520 68175, 08-520 17242  (telefonsvarare) 

Hemsida http://nynashamn.vansterpartiet.se/  

Youtube http://www.youtube.com/user/VNynesVal2010 
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Hej! Jag vill … 
Vård efter behov 

�Gå med i Vänsterpartiet 
 

�Få mer info om Vänsterpartiet 
 

�Gå med i Ung Vänster 
 

�Få mer info om Ung Vänster 
 

�Få mer info om Vänsterns studentförbund (VSF) 
I ett välfärdssamhälle ges vård efter 
Namn…………………………………................. 

Adress……………………………………………                  Svarspost 

Postnr………… Ort……………………………...                 110 221 700 

Telefon……………………………………………                110 08 Stockholm 

E-post……………………………………………..behov. De sjukaste och sköraste 


