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Valplattformen för Feministiskt initiativ i Gnesta 2022 är en sammanställning av alla våra förslag från 

mandatperioden som varit, samt förslag för kommande mandatperiod. 

Många av våra mål handlar om hur vi vill organisera kommunens verksamhet och vilka prioriterin-

gar vi vill ha i kommunen. Det handlar om kunskapshöjningar och konkreta idéer inom klimat- och 

miljöstrategi, normkritik och intersektionellt perspektiv som handlar om att se hur olika maktordning-

ar samspelar. Med omsorg om människan och allt liv vill vi stärka en ekologisk omställning, jämlikhet 

och hälsa i Gnesta.

Jämlikhet, jämställdhet, miljö och klimat är huvudfokus för vår politik. Vi driver på en utveckling 

där vi vill se till att alla får plats och får goda förutsättningar till ett bra liv. Samhällets service är en 

självklarhet som individen inte ska behöva kämpa för att få tillgång till.

Valplattform
Feministiskt initiativ 
Gnesta 2022



WWW.FIGNESTA.SE | @FIGNESTA

2022 PAGE 2 

Vi vill skapa ett hållbart Gnesta med renare sjöar, som främjar den biologiska mångfalden och 

ökar andelen vegetarisk, ekologisk och rättvisemärkt mat. Vi vill att Gnesta kommun ska ligga i 

framkant när det gäller arbetet för för klimat och miljö – vilket vi inte gör idag. 

Vad vill vi göra vi för klimatet?
• Utlysa klimatnödläge i kommunen.

• Implementera strategier för FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.

• Uppdatera kommunens hållbarhetsplan.

• Införa vegetarisk mat som norm inom kommunens verksamhet.

• Kartlägga vegetarisk mat kontra kostnad för kommunal köttkonsumtion.

• Införa en plan för en fossilfri kommun till 2030.

• Uppföljning av hur kommuner följer miljö- och klimatmålen i upphandlingspolicyn.

• Införa en plan för cirkulär ekonomi (dvs. återbruk och delning av produkter).

• Skapa lokal samverkan för omställning för offentliga organisationer, företag och föreningar.

• Prioritera gång- och cykelvägar i kommunen.

• Energioptimera kommunägda bostäder.

Vad vill vi göra vi för miljön?
• Köpa naturbeteskött i första hand inom kommunens verksamhet.

• Öka andelen ekologiska och närodlade varor inom kommunens verksamhet.

• Rena sjöar genom åtgärdsprogram mot onaturlig övergödning.

• Säkerställa vattenkvaliteten i Frösjön så att det inte finns farliga ämnen där. 

• Skapa fler våtmarker i kommunen.

• Skapa bättre avloppshantering vid reningsverket.

• Investera i reningsverk för att rena avloppsvatten från läkemedel.

• Göra miljöanalyser i kommunens konsekvensanalyser.

• Främja ekologisk hållbarhet i föreningslivet.

• Bygga bostäder med naturmaterial i första hand.

• Öka kunskapen i kommunen om värdefull natur och biologisk mångfald.

Klimat- och miljöarbetet 
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Vi vill skapa en jämlik kommun där alla människor har likvärdiga möjligheter att leva sina liv oav-

sett bakgrund som t.ex. kön, könsidentitet, sexualitet, etnicitet, religion, funktion eller ålder. För att 

göra det vill vi bl.a. starta ett jämlikhetsråd och anställa en jämlikhetsstrateg som systematiskt och 

aktivt kan arbeta med att skapa ett mer jämlikt Gnesta.

Vad vill vi göra?
• Starta ett jämlikhetsråd och anställa en jämlikhetsstrateg som leder arbetet framåt.

• Ta fram en tillgänglighetsplan för alla medborgare.

• Införa maktanalyser vid effektiviseringar eller omorganisation.

• Öka demokratin och medarbetarinflytande för kommunanställda. 

• Få in könsuppdelad statistik i allt mål- och uppföljningsarbete kommunen gör.

• Använda jämställdhetsbudgetering i alla kommunala verksamheter.

• Införa en jämlik fördelning av kultur- och föreningsbidrag.

• Stötta lokala initiativ för ökad demokratipåverkan.

• Uppmuntra kooperativa ägandeformer.

• Se till att hyresrätter är fler till antalet och har en rimlig hyra.

Vi vill skapa en jämlik och likvärdig skola i Gnesta kommun där alla elever får ett likvärdigt be-

mötande i skolan oavsett bakgrund eller funktion och att elever får den hjälp och stöd de behöver 

genom elevhälsan. För att det ska vara möjligt krävs det kunskap hos personalen, bra arbetsvillkor 

och tillräckligt med resurser i skolan.

Vad vill vi göra?
• Arbeta med sunda maskulinitetsnormer i skolan.

• Utbilda skolpersonal om psykisk ohälsa hos barn och forskningsbaserade förebyggande insatser.

• Utbilda skolpersonal i samtyckeslagstiftningen.

• Säkra att skolan har ett kontinuerligt kollegialt lärande kring likabehandling.

• Anställa en processledare som arbetar med jämlikhet i skolan.

• Stärka det normkritiska perspektivet i förskola och skola.

• Säkerställa att det finns relevant kompetens hos elevhälsan i Gnesta kommuns skolor som  

samarbetar tvärprofessionellt.

Ett jämlikt samhälle

En jämlik och likvärdig skola
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Vi vill att de som arbetar i äldreomsorgen ska ha bra arbetsvillkor och att låglöneyrken uppvärderas 

där sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är en del av det. Därför vill vi satsa  på hemtjänsten 

som är ett arbete där medarbetarna behöver få bättre arbetsmiljö och högre status. Vi vill anställa fler 

sjuksköterskor i äldreomsorgen så att äldre får den förebyggande vård de har rätt till. 

Vad vill vi göra?
• Säkerställa att den så kallade heltidsresan som är förhandlad med facket genomförs.

• Införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för alla med fast anställning i hemtjänsten.

• Anställa fler sjuksköterskor till äldrevården.

• Säkerställa en bra arbetsmiljö för de som arbetar inom äldreomsorgen. 

Vi vill skapa ett Gnesta som står upp för de mänskliga rättigheterna och tar ansvar för de mest mar-

ginaliserade människorna i vårt samhälle, såsom utsatta EU-migranter och flyktingar. Det handlar 

om vilket samhälle vi vill ha och vi vill inte ha ett samhälle där ansvaret för våra medmänniskor 

enbart läggs på ideellt engagemang.

Vad vill vi göra?
• Stötta utsatta EU-migranter med boende, mat och socialt skyddsnät.

• Skapa ett rättssäkert mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

• Erbjuda fler platser för flyktingar i kommunen.

Bra arbetsvillkor 
inom äldreomsorgen

Ansvar för mänskliga rättigheter
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Vi vill ha ett samhälle där mäns våld mot flickor, kvinnor och icke-binära får ett stopp. För att göra det 

behöver samarbetet i regionen öka, och den förebyggande organisationen stärkas. Vi vill att Gnesta 

kommun ska stötta ideella kvinnojourer som ofta spelar en avgörande roll för kvinnor som vill lämna 

en våldsam relation och för att förebygga våldet i samhället.

Vad vill vi göra?
• Stötta ideella kvinnojourer långsiktigt ekonomiskt. 

• Stärka det förebyggande arbetet inom kommunen och skapa strukturer så att chefer blir 

drivande i arbetet.

• Återuppta arbetet med utbildning inom kommunens verksamheter i våld i nära relationer.

• Följ upp kvaliteten på de skyddade boendena för utsatta kvinnor och barn.

Vi vill främja ungas kulturutövande genom att barn och ungas kultur prioriteras på mötesplatser 

utanför skolan, där kommunen erbjuder ändamålsenliga lokaler och kvalitativ undervisning och 

aktiviteter. Där kan barn och unga utveckla sin egen kultur, hitta nya sociala relationer och öka 

förståelsen för demokratins hörnpelare.

Vad vill vi göra?
• Starta ett Kulturhus i Gnesta centrum med fokus på barn och unga.

• Främja ungas organisering genom att informera om de vägar som finns för finansiering av 

• egna projekt i skolor och på fritidsgården.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Främja ungas kulturutövande
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Vi vill ha ett tillgängligt samhälle med en jämlik samhällsservice. Alla medborgare i Gnesta kommun 

ska ha möjlighet till bredband via fiber – även de som bor i kommunala LSS-boenden. En annan viktig 

fråga är att lekparkerna är tillgängligt anpassade oavsett funktionsvariation vilket inte alltid är fallet 

idag.

Vad vill vi göra?
• Tillgängliggöra lekparker för alla barn.

• Installera fiber på LSS-boenden där det saknas.

• Upprätta en tillgänglighetsplan i kommunen.

•   Säkerställa att det finns förutsättningar för en levande landsbygd i Gnesta kommun.

Sammanfattningsvis kommer en rosa politik göra skillnad! Hur 
vill du att vårt samhälle ska se ut i dag och vad vill du att vi 
ska lämna efter oss till kommande generationer? Vi tycker inte 
att det räcker att vara nöjd med det arbete som pågår, när vi 
ser så många områden som vi behöver förbättra. Vi behöver 
se till att vi snabbt går mot en hållbar ekologisk omställning, 
där vi värnar om allt liv. Människors hälsa ska finnas med som 
ledstjärna för kommunen som arbetsplats och vi vill skapa en 
jämlik samhällsservice som omfamnar alla.

Håller du med? Rösta rosa 11 September 2022 för ett jämlikt, 
jämställt och hållbart Gnesta!

Ett tillgängligt samhälle 

Rösta rosa


