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Ett socialistiskt 
och feministiskt alternativ
Flens kommun har alla möjligheter att vara en plats där människor lever 
ett gott och rikt liv. En plats där människor litar till varandra, känner sig 
trygga, har möjlighet att mötas och utvecklas. 

I vår kommun ska alla människor ha ett arbete.  Ingen ska behöva 
oroa sig för ålderdomen eller för att barnen inte har det bra i skolan. 
Social utslagning och utanförskap ska vara något man läser om i histo-
rieböckerna.

En utopi? Nej, det är fullt genomförbart. Vårt land har alla de 
resurser som behövs för att ge alla människor ett bra liv. Det handlar 
bara om hur vi använder och fördelar dem. Vänsterpartiet är inte ett 
parti för dem som tycker att skattesänkningar är viktigare än allting an-
nat, vi är ett parti för dem som vill utveckla välfärden. 

I det här programmet tar vi upp några viktiga områden för Flens 
kommun. Att vi vill göra Flen till en miljökommun, med satsningar inom 
miljö- och energiteknik. Att vi vill förbättra och bygga ut vår offentliga 
verksamhet. Att vi vill ta tillvara på människors förmågor såväl i arbet-
sliv som i ideella sammanhang.

En förutsättning för att vi ska lyckas är människors gemensamma 
arbete. En del säger att arbete kostar och att vi inte har råd att avskaffa 
arbetslösheten. Vi säger tvärtom. Det är arbetslösheten som är ett slö-
seri. Människors arbete är en resurs, en oerhörd möjlighet. 

Många av de saker vi vill genomföra i vår kommun kräver åtgärder 
på högre nivå. Satsning för fl er jobb inom offentlig sektor är en sådan 
sak. Vänsterpartiet går till val på 200.000 nya jobb inom offentlig sek-
tor, det skulle innebära ett par hundra jobb i vår kommun. Jobb som 
verkligen behöver utföras.
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Jämställdhet
Kvinnor och män arbetar med olika uppgifter och befi nner sig ofta på 
skilda områden i yrkeslivet. Kvinnors yrken värderas generellt lägre än 
de som domineras av män. Heltidsanställda kvinnor tjänar endast drygt 
80 procent av män gör, dessutom arbetar kvinnor ofta deltid. 

En viktig orsak till kvinnors deltidsarbete är att det fortfarande är 
kvinnor som står för den övervägande delen av hushållsarbetet i hem-
men, och det är kvinnor som har det största ansvaret för barnen.

En sänkning av heltidsnormen för arbete skulle bidra till att jämna 
ut det ojämlika ansvaret för hem och barn. Det skulle också, enligt de 
försök som hittills gjorts, minska sjukfrånvaron.

Alla ska kunna röra sig tryggt i sin hemmiljö. Kvinnor är över-
representerade när det gäller rädsla och otrygghetskänslor inför att till 
exempel promenera utomhus efter mörkrets inbrott. Hur vi utformar 
stadsmiljön påverkar hur trygga vi känner oss – god utomhusbelysning 
under den mörka årstiden, parker med öppna planlösningar för att ge 
god överblick är några exempel.

Detta vill vi börja med:

❏ Försök med sänkt heltidsnorm – kortare arbetsdag – inom något 
kvinnodominerat område i kommunen, t ex hemtjänst.

❏ Sträva efter en jämnare könsfördelning vid kommunens verksam-
heter, till exempel genom utbildning.

❏ Se över planeringen av offentliga miljöer i kommunen i syfte att öka 
tryggheten.

❏ Verka för att alla kommunala tjänster ska vara heltid och att de som 
vill ha lägre tjänstgöringsgrad söker tjänstledigt.

Fördjupa demokratin
Demokrati är mer än att gå och rösta vart fjärde år. Demokrati är männi-
skor som deltar aktivt i samhällsutvecklingen. Människor som engagerar 
sig, sätter sig in i frågor, lyssnar till andras argument och kommer med 
idéer och förslag. Demokratin är inte given en gång för alla. Den måste 

ständigt återerövras. 
I Flen var valdeltagandet vid förra valet 77,3 procent. Det betyder att 

2 829 av kommunens medborgare inte deltog i den demokratiska pro-
cessen. Det är betydligt fl er än de som valde att lägga sin röst på kommu-
nens näst största parti.

Att engagera människor i den lokala demokratin är något av det 
viktigaste vi har att göra. Fler människor måste gå till valurnorna och 
fl er måste bidra med sitt engagemang också mellan valen. 

Vänsterpartiet vill underlätta för människor att delta i samhäll-
sutvecklingen. Vi vill hitta nya former för att engagera fl er i den lokala 
demokratin.

Detta vill vi börja med:

❏ Tillsätta en demokratiberedning med syfte att hitta nya former för 
att engagera fl er i den lokala demokratin.

Integration
Människor som har sitt ursprung i andra länder och kulturer är i högre 
grad arbetslösa än de som är födda i Sverige. Deras barn har svårare att 
klara godkända betyg i skolan. 

Flera invandrargrupper upplever en diskriminerande hållning från 
hyresvärdar och bostadsbolag när de önskar byta bostad.

Andelen anställda i kommunal verksamhet som har ett annat ur-
sprung än det svenska är försvinnande liten.

Detta vill vi börja med:

❏ Kommunen ska aktivt arbeta för att öka andelen anställda med icke-
svenskt ursprung.

❏ Studiehandledning på modersmålet för elever på alla stadier i gr-
undskola och gymnasium, t ex i form av studieverkstäder.

❏ Kommunen ska aktivt verka för ett integrerat boende via bostadsbo-
lagets policy.
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Funktionsnedsättningar
Det fi nns personer med ett eller fl era funktionshinder. Funktionshin-
drade fi nns i alla åldrar men självklart är en majoritet inom gruppen 
äldre. Det medicinska rehabiliteringsansvaret ligger på landstinget men 
även kommunen har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för ett 
gott liv för dessa innevånare. 

I rehabilitering, vård och omsorg, måste både medicinska och 
sociala aspekter vägas samman. Detta är en förutsättning för att den 
handikappade ska kunna fortsätta att leva ett så rikt och aktivt liv som 
möjligt. Bostadsanpassning, ledsagarservice, färdtjänst och hemtjänst är 
kommunalservice som ökar möjligheterna till att funktionshindrade kan 
bo kvar i sitt hem längre än de kunde förut. Kommunens insatser måste 
så långt möjligt vara inriktade på hjälp till självhjälp. All verksamhet 
måste ha som mål att skapa förutsättningar för den enskilde att själv ta 
makten över sitt liv.

För personer med funktionsnedsättning är det mycket viktigt att 
färdtjänsten fungerar på ett smidigt och fl exibelt sätt. Det länsövergri-
pande samarbetet inom SAMRES fungerar idag helt otillfredsställande. 
Färdtjänstens regelverk måste vara mer anpassat till individens behov.

Detta vill vi börja med:

❏ Genomföra en inventering av tillgängligheten till butiker och offent-
liga lokaler inom Flen.

❏ Se till att alla av kommunen anordnade aktiviteter görs tillgängliga 
för alla kommuninnevånare

❏ Revidera kommunens handikapplan så att ökat fokus läggs på reha-
bilitering/habilitering i stället för vård

❏ Organisera färdtjänsten så att det länsövergripande samarbetet bara 
ska gälla resor till och från andra kommuner.

❏ Upprätta en lokal funktion för beställning och samordning av 
färdtjänstresor inom kommunen.

Miljö
Vänsterpartiet vill profi lera Flens kommun som en miljökommun. Vi vill 
satsa på ett gymnasieprogram med inriktning på miljö- och energiteknik 
och etablera samarbete med högskolan i syfte att få hit forskning och 
utveckling inom detta område. Vi vill att kommunen systematiskt letar 
upp företag som satsar på miljöteknik och erbjuder dem etablering i 
kommunen.

Redan 1994 föreslog vi att kommunen skulle bygga en omlastning-
scentral för godstrafi k. Den frågan är fortfarande lika aktuell. Vid en 
omlastningscentral kan långväga gods som skickats med järnväg lastas 
om till lastbil för kortare transporter. På så sätt undviker vi långa god-
stransporter på våra vägar.

Flen har ett stort antal lantbruk och vi vill stödja dem i att utveckla 
ett miljövänligt jordbruk. Därför måste kommunen i största möjliga 
utsträckning köpa ekologiskt odlade och närproducerade produkter.

Detta vill vi börja med:

❏ Kommunen och dess bolag ska källsortera och kompostera sina 
sopor. 

❏ Alla livsmedel i våra tillagningskök ska så långt som möjligt vara 
närproducerade och ekologiskt framställda.

❏ Arbeta för att det i kommunen fi nns s.k. strålningsfria zoner (låg-
strålande).

❏ Profi lera vår gymnasieskola med en utbildning i miljö- och energi-
teknik.

❏ Verka för en omlastningscentral för godstrafi k (från vägar till järn-
vägar). 

En skola för alla
Vänsterpartiet vill ha en skola för alla. Varje elev oavsett klass, kön, 
etnicitet eller funktionshinder ska behandlas rättvist. Skolan ska utgå 
från elevernas egna behov och förutsättningar, och skolans pengar ska 
fördelas så att alla elever når målen. Eftersom elevernas behov är olika 
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blir också kostnaden per elev olika. Därför är vänsterpartiet motståndare 
till skolpeng.

Skolan ska utveckla kreativitet, samarbete, social kompetens och 
kritiskt tänkande. Kunskap är en livslång process där eleverna tillägnar 
sig förståelse, insikt och förmågan att själva lösa problem. Nya pedago-
giska metoder måste prövas. Elevernas nyfi kenhet och lust att lära ska 
stimuleras. Betyg är ett dåligt sätt att mäta kunskaper och uppmuntrar 
till fel sorts kunskaper. Vänsterpartiet är därför för en betygsfri skola.

Skolan ska aktivt arbeta för jämställdhet och all personal ska ge-
nomgå jämställdhetsutbildning.

Skolan har en central betydelse för integrationen. Personalen på 
skolorna ska ha olika etnisk bakgrund och fungera som brobyggare mel-
lan olika kulturer. Skolpersonalen måste få den utbildning som krävs för 
att kunna stödja integration och språkutveckling för alla barn. Moder-
smålsundervisningen behöver utvecklas och förbättras för att främja 
elevernas utveckling. 

Skolan ska inte bara lära ut demokrati, den ska också vara en de-
mokratisk arbetsplats. Eleverna ska vara delaktiga i ansvaret för skolans 
yttre och inre miljö, elever och lärare ska tillsammans besluta i frågor 
kring pedagogik och ekonomi.

Vänsterparitet vill ge Flens skolelever en summa pengar att själva 
besluta över. Syftet är att eleverna ska träna sig i demokrati och att fatta 
demokratiska beslut.

Samarbetet med och infl ytandet från föräldrarna ska öka. Skolan 
ska aktivt söka former som gör det lättare för alla föräldrar att delta. 
Speciell tonvikt måste läggas på att engagera föräldrar som själva är 
födda i andra länder.

Vänsterpartiet vill ha en sammanhållen skola för alla barn. Det är 
viktigt att barn med olika bakgrund och erfarenheter får mötas i skolan 
och tillsammans utveckla en förståelse för varandra. 

Privata alternativ, så kallade fristående skolor, medför däremot lätt 
en segregering. Fristående skolor gör det också svårare för kommunen 
att styra resurserna så att de anpassas till varje barns behov. Vänsterpar-
tiet säger därför nej till privata alternativ inom skolans ram.

Detta vill vi börja med:

❏ Öka lärartätheten inom grundskolan.
❏ En permanent tjänst som ska stödja elevråden i att utveckla elevde-

mokratin.
❏ 100 000 kronor i ”elevrådspengar”, pengar som eleverna i de-

mokratiska former själva fattar beslut om.
❏ Jämställdhetsutbildning för all personal inom skolan.
❏ Feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan.
❏ Mångfaldsplan inom skolan.
❏ Utbildning för skolpersonal i integration och språkutveckling.
❏ Utveckling av föräldrainfl ytande.

Förskolan
På förskolan samlas barn med skilda erfarenheter. En del växer upp 
i traditionella kärnfamiljer, andra har två mammor eller två pappor. 
Några är födda i Flen, andra i Somalia eller Umeå. Ett barn kan vara syn-
skadat, en annan är förståndshandikappad. Vänsterpartiet vill att dessa 
olika erfarenheter betraktas som en resurs och inte som ett problem.

Vänsterpartiet anser att förskola är en rättighet för alla barn. 
Förskolan ska, tillsammans med hemmet, tillfredsställa barnens behov 
av lek, stödja dem i deras språkliga, sociala och motoriska utveckling 
samt uppmuntra till samarbete med andra barn och med de vuxna som 
fi nns omkring barnen. Arbetslöshet eller deltidsarbete ska inte begränsa 
rätten till förskola, de ska delta i samma aktiviteter som alla barn (ex 
måltider).

Detta vill vi börja med:

❏ Minska antalet barn i barngrupperna och på så sätt öka person-
altätheten.

❏ Utbildning för personalen och påbörjande av jämställdhetsarbete i 
syfte att förändra pojkars och fl ickors tänkande i traditionella roller.

❏ Tillagningsköken tillbaka till varje förskola, både nyttigt och peda-
gogiskt.
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Äldreomsorg
Andelen äldre blir allt större. Trots förbättrad hälsa för de allra fl esta 
äldre långt upp i åldrarna ökar ändå den åldersrelaterade ohälsan med 
bland annat förslitningar, benskörhet och demenssjukdomar. För de äl-
dre som drabbas av ohälsa och sjukdom är det mycket viktigt att vården 
och omsorgen fungerar. Det är framförallt viktigt att insatserna samord-
nas och att både medicinska och sociala aspekter vägs samman. Detta är 
en förutsättning för att den äldre ska kunna fortsätta att leva ett så rikt 
och aktivt liv som möjligt. Dagens förbättrade hemsjukvård har medfört 
att äldre kan bo kvar i sitt hem längre än de kunde förut. Det är dock 
angeläget att anhöriga inte pressas till orimliga hjälpinsatser och skuld-
beläggs när de inte orkar vårda sina anhöriga hemma. Det handlar även 
om den enskildes trygghet. Det ska vara möjligt att själv kunna bestäm-
ma om man vill vårdas hemma eller på sjukhus/omvårdnadsboende.

Detta vill vi börja med:

❏ Utöka antalet platser med omvårdnadsboende/gruppboende.
❏ Återskapa någon form av servicehus.
❏ Anställa fl er tvåspråkig personal med olika kulturkompetens för att 

möta nya behov i form av allt fl er äldre invandrare.  

Kultur och fritid
Flen behöver ett allaktivitetshus. En mötesplats för alla åldrar som är 
öppet under stora delar av dygnet. En plats där boule-spelande pen-
sionärer, streetdansande ungdomar, medelålders konstnärer och unga 
fi losofer träffas i den av fritidsgården drivna kafeterian. Måhända bildar 
de till och med ett gemensamt rock- och popband, i en av husets replo-
kaler?

Kultur är ingen lyxprodukt. Kultur ger både värdefulla upplevelser 
och är ett viktigt uttrycksmedel för såväl barn som gamla. Musik, teater, 
dans, konst, fi lm och litteratur är alla viktiga uttrycksformer som bidrar 
till att främja människors hälsa.

Människor idag blir alltmer orörliga, många tillbringar mycket av 
sin tid stillasittande framför TV eller dator. Motion, rörelse och idrott är 
viktigt för att främja allmänt välbefi nnande.

Detta vill vi börja med:

❏ Förvandla den gamla Skjortfabriken till en mötesplats, ett allaktiv-
itetshus, för alla åldrar.

Folkhälsa
Det är en utmaning för Flens kommun och för hela Sverige att ta ansvar 
för minskade hälsoklyftor genom att fördela resurser från de som har till 
de som helt eller delvis saknar dessa.

Tidigare har man trott att en sjukvård tillgänglig för alla är nyckeln 
till att minska skillnader i hälsa. Nu vet vi emellertid att kort utbildning, 
segregerat boende, låga inkomster, funktionshinder i alla åldrar, arbet-
slöshet eller arbete med små möjligheter till infl ytande skapar ohälsa.

Vi vill att ett hälsofrämjande synsätt ska genomsyra hela kom-
munen, både inom skola och förskola, inom äldreomsorg och i det so-
ciala arbetet. Kultur och rekreation är viktiga för att främja hälsa. Flens 
kommun är också ortens största  arbetsgivare och ska vara en förebild i 
sin roll som arbetsgivare.

Vänsterpartiet vill att kommunen upprättar ett Familjens Hus/
familjecentral i Flen varifrån stödet till föräldrar utvecklas. Diskussioner 
har pågått under förra mandatperioden att starta ett Familjens Hus utan 
något konkret resultat. Det är viktigt att kommunen snarast tar fram 
lokaler och planerar för att en sådan verksamhet startas. Genom ett 
Familjens Hus skall all personal som arbetar med barn och ungdom få 
den kompetens som behövs för att upptäcka och stödja barn som har det 
svårt hemma. Barnen är speciellt utsatta när föräldrarna har problem. 
Barn i familjer där någon missbrukar, är psykiskt sjuk eller misshandlas 
måste uppmärksammas speciellt. 
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Detta vill vi börja med:

❏ Tillagningskök på alla förskolor, skolor och äldreboende. Maten 
ska vara hälsoriktig och så långt som möjligt ekologiskt odlad och 
närproducerad.

❏ Stimulera kulturaktiviteter för barn/ungdomar och inom verksam-
het riktad till äldre. Bibliotek, kulturföreningar och bildningsför-
bund är viktiga i detta arbete.

❏ Handlingsplan för fysisk aktivitet, där målsättningen är att 
varje kommuninnevånare ska ha möjlighet att utifrån sina egna 
förutsättningar utöva någon aktivitet minst en timme per dag. Alla 
människor ska ha möjlighet att regelbundet vistas ute i friska luften.

❏ Starta ett Familjens Hus/familjecentral med öppen förskola, mö-
dravårdscentral, barnavårdscentral och socialtjänst, samt frivil-
ligverksamhet

Drogförebyggande arbete
Droger måste bekämpas genom ett arbete på fl era fronter. Vänsterpartiet 
anser att det förebyggande arbetet skall förstärkas och utvecklas för att 
förhindra att problem uppstår. Alla grupper som arbetar med barn och 
ungdomar, dvs. såväl skola som fritidsverksamhet, socialtjänst, sjukvård, 
polis, idrottsföreningar och andra frivilliga organisationer, måste sam-
verka för att på ett tidigt stadium upptäcka och hjälpa barn och ungdo-
mar som befi nner sig i riskzon.

Kommunen har nu ett drogpolitiskt program som har framtagits 
efter starka påtryckningar från vänsterpartiet. Vi vill att kommunen nu 
konkretiserar det drogpolitiska programmet i tydliga handlingsplaner 
för att undvika att barn och ungdomar hamnar i riskzonen för missbruk 
av alkohol och andra droger.

Detta vill vi börja med:

❏ Tydliga och konkreta handlingsplaner för varje skola där barn och 
ungdomar själva är delaktiga.

❏ Utveckla och förstärka samarbetet mellan alla de myndigheter och 
organisationer som arbetar med barn och ungdomar.

Missbruksvård
Flens kommun har nedrustat missbruksvården under senaste mandat-
perioden. Vänsterpartiet vill att vi återupprättar en missbruksvård värd 
namnet i kommunen. 

Vänsterpartiet har under senaste mandatperioden arbetat för att 
kommunen startar en öppen mottagning för ungdomar med missbruk-
sproblem. Kommunen är nu i färd med att starta en sådan.

Det behövs olika former av missbruksvård. Den som vill söka hjälp 
för sina missbruksproblem utan att registreras hos socialtjänsten ska 
kunna göra det.

Detta vill vi börja med:

❏ Missbrukare ska garanteras snabb hjälp till behandling.  
❏ Det ska fi nnas ungdomsmottagningar i anslutning till varje högsta-

dieskola/gymnasieskola.
❏ Kommunen ska initiera samarbete med vårdcentralen i syfte att på 

ett tidigt stadium identifi era och erbjuda hjälp till högkonsumenter 
av alkohol.

❏ Det ska vara möjligt att söka hjälp för missbruksproblem även för 
den som inte vill bli registrerad hos socialtjänsten, t ex genom en 
öppen mottagning hos kommunen eller i samarbete med Vårnäs.

Kommunikationer
Bra och miljövänliga kommunikationer är en viktig fråga för Flen. Vår 
kommun består av många små tätorter och det mycket viktigt att kom-
munikationerna fungerar bra, eftersom all samhällsservice inte kan 
fi nnas i varje liten ort.

Alla människor ska kunna ta sig till och från olika fritidsaktiviteter 
och därför vill Vänsterpartiet återinföra kvällsturer till alla kommunens 
tätorter. Det är också viktigt att förbättra samordningen av turlistor för 
arbetsresor. 

Vänsterpartiet vill få igång persontrafi ken på TGOJ-banan, för att 
kunna nå Eskilstuna och Nyköping. Flen behöver också ett resecentrum 
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vid järnvägsstationen, med bemannad biljettförsäljning. Vi anser också 
att turistbyrån bör ha sin verksamhet i dessa lokaler.

För personer med funktionsnedsättning är det mycket viktigt att 
färdtjänsten fungerar på ett smidigt och fl exibelt sätt. Det länsövergri-
pande samarbetet inom SAMRES fungerar idag helt otillfredsställande. 
Färdtjänstens regelverk måste vara mer anpassat till individens behov.

Detta vill vi börja med:

❏ Kvällstrafi k till kommunens tätorter.
❏ Kommunal samordning av kollektivtrafi ken.
❏ Bättre samordning av turlistor för arbetsresor.
❏ Persontrafi k på TGOJ-banan.
❏ Resecentrum med biljettförsäljning vid järnvägen. 
❏ Organisera färdtjänsten så att det länsövergripande samarbetet bara 

ska gälla resor till och från andra kommuner.
❏ Upprätta en lokal funktion för beställning och samordning av 

färdtjänstresor inom kommunen.

Samverkan för en trygg kommun
För oss i vänsterpartiet är det självklart att en solidarisk välfärdspolitik 
är det bästa sättet att generellt minska brottsligheten. Samverkan mellan 
en rad olika myndigheter som socialtjänsten, fritidsförvaltningen och 
polis etc. är nödvändiga för att alla kommuninnevånare ska kunna känna 
sig trygga. Det är viktigt att det fi nns fl er vuxna ”på stan”.

Detta vill vi börja med:

❏ Fördjupa samarbete mellan polis, sociala myndigheter, fritidsför-
valtning och skola, i syfte att förebygga ungdomsbrottslighet.

❏ Inrätta en tjänst som fältassistent på socialförvaltningen
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Gemensamt ägande
Privata vinstintressen hör inte hemma i vård, skola och omsorg. Den 
verksamhet som drivs av kommunen garanterar oss insyn och infl y-
tande. Vår välfärd ska fi nansieras gemensamt och vara likvärdig för 
alla. Vänsterpartiet vill ha ett slut på marknadsorienterade experiment. 
Alternativa driftsformer, som till exempel kooperativ, kan vara viktiga 
som komplement.

Detta vill vi börja med:

❏ Utveckla olika former av medborgarinfl ytande

Satsa på personalen
Med ett demokratiskt ägande följer också ett större ansvar för den egna 
personalen.  Kommunen måste vara ett föredöme som arbetsgivare. 

Detta vill vi börja med

❏ Åtgärdsprogram för minskad stress och ökat välbefi nnande hos 
personalen.

❏ Ge möjlighet att prova andra arbetsformer, arbetsuppgifter och 
arbetsplatser.

❏ Försök med sänkt heltidsnorm – kortare arbetsdag – inom något 
kvinnodominerat område i kommunen, t ex hemtjänst.

❏ Verka för att alla kommunala tjänster ska vara heltid och att de som 
vill ha lägre tjänstgöringsgrad söker tjänstledigt.


