
Inveles mo dele

Harchil ma nissunt renis volupidunt. 
Solorioreium volupta audam ut ommodig 
natectures nobist, sed ut adita volo 
doluptas millecaecum quo vellabo 
ribusam eum velenitem. 
 Agnatquid ut lanis aut harchilitat 
int aditatiusant aliqui cones 
andemquia dolo volor sit, nonse 
posanda vellesequo omnisque dit 
prepra conse maio quae sunt ut 
aut officieni officiendem raectem 
ut iustiatia quas ente que volore, 
nis maxim nis modi odigeni hilique 
voloren ieturiae senderrum es 
magnihilique rehende ssumqua 
tquodis doluptur?
 Optatent miliquid eatation et 
ut landae esequas adit idignam 
exceatusapis sitios dolore poreces 
aut molorporero explis mosame 
plab ius elia dunt que reiunt omnis 
magnatem vel ius, ut quam, et 
maximaximi, to et dolupti busaept 
ionsequi velessi nullace ssimi, aute 
volla voluptium quidi ut ipienduciet 
aut venis doluptat as utatur?
 Acculpa pe num eatem. Am, tem 
faci comnita comnimus etur aut 
porendunt offictur? Parist, aut 
iusciditia nullab imporepedis atur 
sedit aut laboruntur? Evendia parci 
odi aceatem quidia nos dolorporit 
etur?

Solorioreium volupta
Ucilliqui asimi, volorest 

”Inveles mo volore vellaborrerspid 
maximinulla senim consequo offic 
torporem volor aut as mi, sus quibus eos 
maio dolore venia delit.”
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Nacka 
Vänsterpartiet vill skapa ett Nacka för alla, ett Nacka som håller 
ihop socialt, där vi tar hand om varandra och om vår miljö. Ett 
Nacka där vi välkomnar människor som flyr från krig och förtryck 
och skänker dem hopp och framtidstro.

► Nacka är en segregerad kommun – skillnaderna mellan 
olika områden är stora, alltifrån inkomst, arbetslöshet till 
sjuklighet och förväntad livslängd. Segregationen är farlig 
för samhället och måste bort – när Nacka nu bygger stad 
finns förutsättningar för en sådan utveckling. Nu har vi 
chansen att skapa ett jämlikt Nacka!

► Bygg hyresrätter i alla kommundelar. Ställ skarpa miljökrav 
vid nybyggnation. Återinrätta ett kommunalt bostadsbolag.

► Nacka är en rik kommun: öka flyktingmottagandet.
► Visa vägen i miljöarbetet: ta fram och anta lokala miljömål 

som är mer långtgående än nationella och internationella mål.
► Utgå från ett feministiskt perspektiv i samhällets olika 

tjänster och funktioner; skapa till exempel tryggare 
gatumiljö nattetid genom ökad belysning.

► Låt de äldre välja innehåll i sina omsorgstjänster. Bygg  
nya, centralt placerade äldreboenden i kommunal regi.

► Ge alla ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid.

En solidarisk,  
feministisk och  
grön politik för
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Nackas natur
och miljö 
Vänsterpartiet i Nacka satsar på miljön. Vi vill skapa ett samhälle 
där människor och djur har en god och hälsosam livsmiljö. 
Kommu nen ska underlätta för Nackas invånare att leva mer miljö
vänligt, och se till att alla har tillgång till skog, hav och stränder. 

► Ställ skarpa miljökrav vid nybyggnation. Ett sådant krav 
är att det ska vara ett villkor för byggarna att förbereda 
för separering av matavfall, oavsett om det är hyresrätt, 
bostadsrätt eller villa. Insamling av matavfall ska bli mer 
effektivt, införas för betydligt fler kommuninvånare och  
på sikt bli obligatoriskt.

► All nybyggnation ska vara i form av passivhus, som  
är extremt energisnåla.

► Bygg återvinningscentraler på gångavstånd från  
bostads områden. 

► Gå före! Kommunen ska ta fram och anta lokala  
miljömål som är mer långtgående än nationella och 
internationella mål.

► Gör hela det nuvarande urskogsområdet Ryssbergen på 
Sickla ön till naturreservat och gör det tillgängligt för alla 
kommuninvånare. Bygg inte bort skog och grönområden 
när Sicklaön bebyggs. 

En solidarisk,  
feministisk och  
grön politik för
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Nacka  
bygger stad
När vi nu ska bygga stad i Nacka har vi ett unikt tillfälle att bygga en 
socialt och ekologiskt hållbar stad – för alla. I gamla stads miljöer 
behöver vi rätta till och komplettera.  Vi förespråkar femi ni stisk 
stads planering; en stadsmiljö där till exempel mörka gränder  
och passager byggs bort och där alla kan känna sig trygga.

► Kommunens stadsplanering ska gynna alla kommuninvånare. 
Idag har ansvaret lämnats över till marknaden. Därför 
måste kommunen behålla marken och inte sälja ut den till 
högstbjudande. Istället ska marken hyras ut med tomträtt. 
De bostäder som byggs ska till största del vara hyresrätter 
byggda av den som kan erbjuda rimliga hyror. 

► Utveckla redan befintliga bostadsområden med aktiva 
satsningar på en socialt hållbar samhällsplanering. Det 
handlar till exempel om att områden byggs ihop, om 
satsningar på idrottsanläggningar, föreningsliv och kultur.

► Ge de boende utrymme att delta i utformningen av sin 
närmiljö.  Spara öppna ytor vid nybyggnation, och låt 
kommuninvånarnas behov och önskemål styra använd ningen 
av dem, till exempel för stadsodling. Öka tillgängligheten till 
stränder, hav och skogar. 

En solidarisk,  
feministisk och  
grön politik när

Omsorgs
tjänster  

En solidarisk,  
feministisk och  
grön politik för

”Inte till salu!” – det gick vi till val på år 2014. Vinstintressen ska 
inte styra välfärden. Vänsterpartiets politik förhindrar privati se
ringar och återinför verksamhet till kommunal regi. Valfriheten 
ska gälla innehållet i tjänsterna, inte antalet utförare. Bygg upp 
en kommunal hemtjänst som ska vara ickevalsalter nativet och 
finnas i alla kommundelar. 

► Behovet av olika typer av boenden för äldre är stort, alltifrån 
trygghetsboenden till äldreboenden. Bygg och driv i kom
munal regi. Nya boenden ska ligga centralt med närhet till 
kollektivtrafik och service. 

► Kommunen ska bli en ännu bättre arbetsgivare.  Utveckla 
och erbjud anställningsvillkor som attraherar kvalificerad 
personal och inför rätt till heltid.  

► Ställ krav på kollektivavtal för alla företag som ges auktorisa-
tion att bedriva verksamhet med skattepengar i kommunen. 

► En kommunal hemtjänst skulle kunna effektivisera trans
porterna till brukarnas hem och göra dem mer miljövänliga, 
inne bära mindre stress och därmed bidra till en bättre 
arbetsmiljö för hemtjänstpersonalen. 



Flykting
välkomnande
Vänsterpartiet har flera satsningar som gör kommunens flykting-
välkomnande värdigt. Nacka ska ta ansvar och välkomna minst 
det antal som står i proportion till invånarantalet. Vi vill framför 
allt lyfta fram några punkter från vårt budgetförslag för 2016.

► Investera i bostäder och boenden. Nu finns ett gyllene 
läge att återinrätta ett kommunalt bostadsbolag. Vi vill att 
de flyktingar som kommer till Nacka också ska bo här och 
att barnen ska gå i Nackas skolor och på det sättet vara en 
resurs i samhället. 

► Utveckla Sfi (Svenska för invandrare) och gör den till  
en kommunal angelägenhet.  Det behövs mer resurser till 
studie och yrkesvägledning. De gymnasieungdomar som 
kommer måste få rätt vägledning och uppföljning in i studier 
och arbete. 

► Ge mer resurser till skolor som tar emot nyanlända. Detta 
gäller inte minst Fisksätraskolan som idag kämpar med sitt 
viktiga och stora uppdrag. 

► Kommunen ska aktivt medverka till att ordna praktikplatser 
för flyktingar och medverka till ett första insteg på arbets
marknaden, särskilt för kvinnorna då de ofta har svårare än 
männen att komma in på arbetsmarknaden.

En solidarisk,  
feministisk och  
grön politik för
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Nackas 
ungdomar 
Vänsterpartiet satsar på en meningsfull, jämlik fritid för alla 
ung doma r. Vi vet att alkohol och droganvändningen är hög bland 
Nackas ungdomar. Därför gör vi satsningar på förebyggande 
arbete och nätverk kring ungdomar och extra fritidssatsningar 
för barn i åldern 10–12 år. Vi vill återinföra fältassistenter och 
utveckla fritidsgårdarna. 

► Utveckla fritidsverksamheten i stort så att den fångar upp 
ungdomars intressen och engagemang. Kommunen bör se 
till att ungdomar får tillgång lokaler för föreningsverksamhet.

► Utöka öppettiderna på fritidsgårdarna. Fritidsgårdarna skall 
vara kärnan i verksamheten kring ungdomarna och de ska 
fortsatt finnas i varje kommundel. Låt fritidsgårdarna utgöra 
ett nav för fältassistenter – Polarna kan fortfarande vara ett 
värdefullt komplement. 

► Anpassa fritidsverksamheten till flickors behov,  
flickor är idag underrepresenterade på fritidsgårdarna.

► Hbt certifiera fritidsgårdarna enligt RFSLs riktlinjer.   
Arbets sättet ska vara inkluderande och normkritiskt. 

► Ungdomar med funktionsvariation ska erbjudas möjlighet  
att delta i kommunens och de föreningars verksamheter  
som får kommunalt stöd.

En solidarisk,  
feministisk och  
grön politik för
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Du håller i en handlingsplan för Vänsterpartiet  
i Nacka under 2016. Den visar vår riktning 2016.

Vi tror på en kommun där alla, oavsett storlek på  
plånbok, bor och lever bra. Vi satsar på kultur med  
låga avgifter i musik skolan, billiga hyresrätter och  
en bra fritid med utvecklade grönområden.

Vi vill att skattepengar för delas utifrån behov och  
inte marknadens vinstintressen. Vi skäms över att  
det inte idag finns kom munala alternativ för våra 
äldre. 

Vi tror på ett generöst flykting välkomnande. Att  
ensamkom mande flyktingbarn får en bra och  
meningsfull fritid till sammans med de ungdomar 
som redan bor i kommunen. 

Vi tror på en solidarisk, 
feministisk och grön politik  
för Nacka!


