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Vår utgångspunkt
Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra 
Finspång tillsammans under hela mandatperioden. Välfärden är i mycket i många fall beroende av 
utvecklingen i samhället som måste åstadkommas rättvist, solidariskt och långsiktigt utifrån ekolo-
gisk och social hänsyn.

Vår ambition är att samla breda majoriteter bakom de beslut som fattas. Finspång är en del av och 
en drivkraft i en attraktiv tillväxtregion vilket ger oss förutsättningar och möjligheter som vi samver-
kande partier ska ta tillvara och utveckla. Utan jobb och utveckling kan vi inte behålla den välfärd 
vi har idag, och än mindre utveckla den. Finspångs kommuns förtroendevalda och medarbetare är 
tillsatta på medborgarnas uppdrag.

Denna plattform innehåller en politik för ökad solidaritet, rättvisa, förbättrad välfärd, integration 
och en ekologisk, ekonomisk, socialt hållbar utveckling.  De kommande fyra åren ska politiken ut-
formas utifrån följande huvudsakliga områden.

Styr- och organisationsperspektiv
Kommunfullmäktige ska ange mål och ekonomiska ramar för kommunens verksamheter. Kommun-
styrelsen ska verkställa och följa upp den av kommunfullmäktige beslutade politiska inriktningen 
utifrån ett helhetsperspektiv. Samordning ska ske mellan kommunstyrelsen och bolag.

Kvalitetssystemet ska utvecklas för att säkra den kommunala verksamheten. Lättillgängliga kvali-
tetsredovisningar av kommunens verksamhetsområden är viktiga instrument både för medborgaren 
och medarbetaren. Finspångs kommuns egen organisation måste kontinuerligt ses över för att an-
passas efter de förutsättningar och möjligheter framtiden erbjuder. Vi, som är den politiska majo-
ritetens samarbetspartier, har ett stort ansvar att tydliggöra vår politiska ambition för kommunens 
medarbetare. Genom tydliga målformuleringar och uppdrag kan medarbetarna göras delaktiga i ett 
gemensamt arbete för ett ännu bättre Finspång.

En ekonomi i balans
Samarbetspartierna är överens om att bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik som syftar till ett an-
svarsfullt nyttjande av kommuninnevånarnas gemensamma resurser och en god ekonomisk utveck-
ling. En ekonomi i balans är en förutsättning för att åstadkomma en sund utveckling i kommunen 
med möjligheter att expandera. Endast en stark ekonomi kan skapa handlingsutrymme för kommu-
nen att satsa på angelägna områden. Vid sidan av balanskravet ska det därför under mandatperioden 
genereras ett överskott för att kunna garantera stabil service, sociala insatser och nödvändiga inves-
teringar även vid en lågkonjunktur.

Jämställdhet och feminism
Vi vill aktivt arbeta för att ta konkreta steg som ger kvinnor och män lika förutsättningar, rättigheter 
och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina liv. Kom-
munala verksamheter, bolag, nämnder och beredningar får i uppdrag att arbeta med jämställdhets-
integrering i all sin verksamhet.

Näringsliv och arbetsmarknad – jobb och utveckling
Vi lever i ett samhälle där vi är beroende av ett starkt näringsliv, som skapar sysselsättningar som i sin 
tur ger skatter till välfärdssystemet för bl.a. omvårdnad, skolor, kommunikationer och trygghet. För 
detta krävs att arbetsmarknaden fungerar och att näringslivet ges goda förutsättningar. Kontaktvägar, 
service och dialog med företagen ska stärkas och bereda möjligheter för ett bättre företagsklimat och 
att fler nya företag etablerar sig i vår kommun. Med en barnomsorg som erbjuder natt- och helgverk-
samhet stärker vi dessutom förutsättningarna den lokala arbetsmarknadens 

För samarbetspartierna är arbete åt alla ett övergripande mål och arbetslöshet, i synnerhet ungdoms-
arbetslöshet, ska aktivt bekämpas. Kommunen har tillsammans med staten ett särskilt ansvar för att 
människor med svårigheter kommer in på arbetsmarknaden. För ungdomarna kan erbjudandet om 
ett sommarjobb vara en första kontakt och erfarenhet av arbetslivet. Aktiva arbetsmarknadsåtgärder 
som anpassade anställningar och kompetenshöjande verksamheter är viktiga delar i detta ansvar. En 
mjukare arbetsmarknad underlättas bland annat genom sociala företag och förändrade upphand-
lingsregler som inkluderar social hänsyn.

Framtidens arbeten kommer i hög grad att skapas av nya och växande företag, ofta inom nya bran-
scher. Finspångs näringsliv ligger långt fram inom olika grenar av energi- och klimatteknikbran-
schen som länge har varit, och kommer att vara, ett tillväxtområde. Vår arbetsuppgift är att säkra 
tillgången på bra infrastruktur, byggklar mark och välutbildad arbetskraft.
Vår målsättning är att tillsammans med regionen skapa goda förutsättningar för nya företag och 
nya arbetstillfällen. Detta kan tillsammans med det geografiska läget ge förutsättningar att utveckla 
turistnäringen och upplevelseindustrin i området, tex genom naturturism och kultur. Uppmuntran 
av lokalt företagande är en viktig del i arbetsmarknadspolitiken. Därför är det viktigt att vuxenutbild-
ningen matchar sin verksamhet efter det lokala och regionala näringslivet.

Vi anser att förutsättningarna för ett starkt näringsliv är att verksamheten inom förskola, grundsko-
la, gymnasium och vuxenutbildningen är att fler går vidare till högre studier. Ytterligare en av våra 
huvuduppgifter är säkerställa en fungerande infrastruktur för såväl Finspångs närtrafiksituation som 
industrins logistik.



Attraktiv livsmiljö och ett bra boende
Finspång ska erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalitet och trygghet kan kombineras med ett 
bra boende, arbete och studier så att pendlare och andra väljer att bosätta sig inom Finspångs kom-
mun. En av förutsättningarna för en positiv utveckling i kommunen är tillgången till centrumnära 
bostäder. Centrumutvecklingen är överhuvudtaget ett prioriterat område för Finspångs utveckling. 
En attraktiv livsmiljö kännetecknas av en tillgänglighet som tar hänsyn till människors olika för-
utsättningar. Förändrade boendebehov under livet ska påverka planeringen av bostadspolitiska in-
satser. Det behövs också olika alternativa möjligheter i levande boendemiljöer, nära staden och på 
landsbygden. Kommunen bör medverka till att det på bostadsmarknaden tillhandahålls  bostäder 
som kommunens utveckling och sociala ansvar kräver. I planeringsperspektivet ska integration och 
trygghet lyftas in så att vi aktivt motverkar segregation. Klimatvänliga bostäder, en bra balans mellan 
olika upplåtelseformer och tillgänglighet är en del av detta ansvar.

Ett regionalt sammanhang
Vi vill möta upp och ta operativt ansvar för utvecklingen i den nya Region Östergötland och för upp-
fyllandet av målen i det regionala utvecklingsprogrammet. I Finspång och i angränsande kommuner 
bor mer än en halv miljon människor samtidigt som stora delar av vår kommun är glest befolkad. För 
att Finspång ska kunna utvecklas som en dynamisk centralort och attraktiv och livskraftig landsbygd 
vill vi fortsätta att bygga funktionell samverkan med vår omvärld kring både kompetens, infrastruk-
tur och kommunal service. Vår strategi är att utveckla samverkan och samordning både inom Öster-
götland och utanför länets gränser.

Kultur, idrott och föreningsliv 
En god och tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet ger kommuninvånarna ett rikare och friskare liv 
samt bidrar till en positiv samhällsutveckling.  Därför kommer vi att fortsätta investera i och utveckla 
anläggningar och verksamheter. I kultur- förenings- och fritidslivet satsar vi på åtgärder för jämlik-
het, demokrati, jämställdhet och mångfald, i synnerhet barn och unga.

Barn och ungdomar
Samarbetspartierna är överens om att ge barn och ungdomar en bra start i livet och utveckla möjlig-
heterna för ungdomars inflytande. FN:s barnkonvention ska genomsyra alla kommunala beslut och 
verksamheter. Bättre, snabbare och effektivare stöd till familjer med behov är också viktigt. Försko-
lan och skolan ska främja barns och ungdomars utveckling. Fritiden for barn och unga ska berikas 
bland annat genom satsningar på fritidsgårdar, lekmiljöer och andra mötesplatser; på idrott, musik, 
natur- och kulturupplevelser. Genom ett fördjupat samarbete med föreningslivet ska nya möjligheter 
utvecklas för att ta hand om och integrera barn och unga i meningsfulla verksamheter.

En bra start i livet och ett livslångt lärande
Lärandet är en livslång process – både för elever och lärare. En av skolans största utmaningar är att 
kunna ge varje elev förutsättningar för en positiv kunskapsutveckling och hålla barnens naturliga 
nyfikenhet vid liv sa att lusten att lära finns kvar genom hela skoltiden. Elevens lustfyllda lärande och 
utveckling ska stå i fokus för skolorna i Finspång.

Goda omsorgsmöjligheter ska finnas för alla barn i Finspång. Förskolan ska därför aktivt arbeta med 
genuspedagogik och mångfaldsmedvetenhet.

Genom samverkan mellan de olika skolformerna främjas det livslånga lärandet. Samarbetet mellan 
olika skolenheter är nödvändigt for en god skolutveckling. Eleverna ska mötas av engagerade ledare 
och kompetenta pedagoger. Vi vill att personal ska ha tid att se till varje barn och dess unika behov. 
Elever och lärare ska ha en inspirerande arbetsmiljö både inomhus och utomhus samt ha tillgång till 
moderna pedagogiska verktyg. Lärarna ska ha mer tid med eleverna och möjlighet att inspireras och 
utvecklas i sitt ledarskap. Socioekonomisk hänsyn ska tas vid resurstilldelning. 

Genom att fokusera på entreprenörskap i skolan vill vi öka samarbetet och kopplingen till arbetslivet, 
näringsliv och omvärld för att tillsammans få till stånd en enad utveckling av den praktiska tillämp-
ningen inom all utbildning i Finspång. 

Vuxenutbildningen är en viktig del i det livslånga lärandet både när det gäller kompetenshöjning och 
möjligheter att erövra nya kompetensområden.

Äldrepolitik med ökad livskvalitet
En jämlik äldreomsorg och satsningar på kompetensutveckling för personalen leder till högre kvali-
tet. Äldre medborgare ska erbjudas fler sociala aktiviteter, samt regelbundna vistelser utomhus och i 
naturmiljö. Det behövs boenden för olika typer av omsorgsbehov. Satsning på rehabilitering ger alla 
människor större möjlighet att leva de liv de vill leva, hela livet.

De äldre ska garanteras en värdig vård med tydliga mål som bygger på den enskilda människans 
trygghet och integritet samt utgår från social och ekonomisk rättvisa. Målet är att den enskilde ska 
kunna leva ett självständigt liv på sina egna villkor och i sin egen önskade miljö enligt egna önskemål. 
Mötesplatser, frivilligarbetare och inte minst anhörigstödet är viktiga delar för att säkra en äldreom-
sorg som präglas av trygghet och omtanke i vardagen. Flexibiliteten ska öka i hemtjänsten så att den 
enskilde bättre kan styra hur tilldelad tid ska användas.



Integration och tillgänglighet
Integration berör hela samhället, alla sektorer i samhället och alla människor oavsett bakgrund. Vi 
tycker det är viktigt att aktivt involvera människor i möte med varandra och därmed definiera och 
undanröja strukturella hinder. Vi vill därför utveckla tillgängligheten till information, samhällsser-
vice och mötesplatser. Kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för integration av nyanlända och 
övriga inflyttade.

En hållbar utveckling
Arbetet med att möta och motverka ett förändrat klimat är av överordnad betydelse. Finspång ska 
inte bara ta en aktiv del i det arbetet utan också bli en föregångskommun. Arbetet med att uppnå de 
nationella och regionala miljömålen ska fortgå inom de kommunala verksamheterna. Vi vill, så långt 
det är möjligt, öka andelen ekologiska och miljöanpassade produkter i den kommunala verksam-
heten. Vi vill använda kommunens upphandling för att stimulera det lokala näringslivet, bidra till 
kortare transporter och därmed en bättre miljö. Väl utbyggd kollektivtrafik är viktigt för ett hållbart 
samhälle både ur ett miljöperspektiv och ur ett socialt perspektiv. Främjande av kollektivtrafik och 
gång/cykeltrafik ska vara en prioriterad fråga i all samhällsplanering.

Det ska vara enkelt att leva hållbart i Finspång. Den ekologiska omställningen är en av vår tids största 
samhällsförändring och ställer krav på politiskt ansvarstagande. Politiska beslut ska, där det är möj-
ligt, stödja medborgarnas förutsättningar att kunna göra miljövänliga val.

För ett hållbart samhälle är folkhälsa ett viktigt politiskt perspektiv även lokalt.  En god folkhälsa är 
beroende av social och ekonomisk trygghet, makt att ta  ansvar för sitt eget liv, ett hälsosamt arbets-
liv, bra kost och regelbunden motion.  Kommunen ska arbeta för minskat bruk av tobak, alkohol 
och andra droger  genom den regionala ANTD-strategin. Den som har hamnat i, eller riskerar  att 
utveckla missbruk eller beroende ska så tidigt som möjligt erbjudas vård och behandling genom 
samordnade insatser.

Trygga miljöer
Genom olika åtgärder vill vi medverka till att våra offentliga miljöer upplevs som trygga. Med lö-
pande planerings- och ombyggnadsåtgärder är vår målsättning att förbättra och skapa tryggare och 
mänskligare miljöer. Finspång ska vara en trygg och socialt hållbar kommun. Många våldsbrott sker 
i inom hemmets väggar, en plats där man borde känna sig trygg. Vanligast är att kvinnor och barn 
blir drabbade i dessa svåråtkomliga situationer och det förebyggande arbete som kan göras ska ut-
vecklas. De som misshandlas måste snabbt få hjälp och skydd och kunna erbjudas en trygg tillfällig 
bostad direkt.

Landsbygdsutveckling
Finspångs landsbygd är en tillgång och en framtidsresurs. För att stödja och
utveckla landsbygden och lokalt näringsliv i olika former behövs en grundläggande strategi och pla-
nering. Då olika landsbygdsområden har olika behov, förutsättningar och möjligheter vill vi ersätta 
landsbygdsprogrammet med lokala handlingsprogram som tas fram i samverkan mellan det offent-
liga, lokala privata och ideella aktörer. Det lokala handlingsprogrammet ska vara ett åtagande, för 
såväl kommunen som för lokalsamhället, att arbeta med framtidsfrågor i det aktuella området.

Fastigheter, mark- och skogsresurser
Kommunen ska inneha en markberedskap för strategisk utveckling. Ägandet av kommunal mark ger 
handlingsfrihet. Kommunal mark och skog ska förvaltas med ekologiskt och ekonomiskt hållbara 
metoder och ta hänsyn till tätortsnära friluftsliv.

Kommunala bolagen en tillgång
De kommunala bolagen utgör en viktig del av den kommunala verksamheten och ska aktivt bidra till 
genomförandet av kommunens strategiska mål samt följa ägardirektiven.

Kommunen som arbetsgivare 
Kommunens personalpolitik ska präglas av öppenhet, jämställdhet, delaktighet och nytänkande. Vi 
ska arbeta för att Finspångs kommun blir en attraktiv arbetsgivare för att underlätta nyrekrytering och 
för att medarbetarna inom kommunen skall känna stolthet över sitt arbete. Viktiga delar är därför en 
arbetsplats med god arbetsmiljö med aktiv friskvård och strukturerat rehabiliteringsarbete. Med god 
arbetsmiljö menas tydliga förväntningar och rimliga förutsättningar för att göra ett bra arbete.

Finspångs kommun har knappt 1600 anställda och kompetensutveckling är en faktor för att vi ska 
bli framgångsrika i vårt arbete. De tydligare kraven på kompetens gäller både vid rekrytering och 
pågående anställning.

I arbetet för minskad diskriminering och ökad jämställdhet är det viktigt att se till strukturella pro-
blem som ofta kan uppfattas som hinder för den enskilda medarbetaren. Oskäliga löneskillnader, 
arbetstidens utsträckning under dygnet och önskad tjänstgöringsgrad är exempel på detta. Tills-
vidareanställning med rätt till heltid, med möjlighet till deltid, ska därför vara den grundläggande 
anställningsformen. Det leder också till ett arbete med att komma tillrätta med oönskade delade 
turer under vardagar.



Demokratin ska utvecklas
Vi är överens om att demokratifrågorna i kommunen ska utvecklas under mandatperioden. Viktiga 
värdeord i det arbetet är förbättrad tillgänglighet och integration med fokus på jämställdhet, inklu-
dering och faktiska påverkansmöjligheter.

Förtroendevaldas möjligheter att ta del av och påverka verksamhet och beslut hänger i mycket sam-
man med möjligheten till utbildning och information om den kommunala verksamheten. Vi vill 
förbättra de förtroendevaldas möjligheter att arbeta i en demokratisk anda och att styra genom mål-
sättning, utvärdering och beslutsfattande. En mer aktiv dialog mellan politiker och medborgarna ska 
särskilt prioriteras i strävan att informera och inhämta synpunkter före beslut.

Finspång den 14 december 2014

Ingrid Westlund  Bengt Nordström Ulrika Jeansson
Ordförande i Ordförande i Ordförande i
Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Arbetarepartiet socialdemokraterna


