
 

Vänsterpartiet Filipstads valplattform 2014-2018 

Välkommen till Vänsterpartiet Filipstads valplattform inför valet 2014. Här är delar av vår syn på hur 

vi vill förändra och förbättra i Filipstads kommun om vi får väljarnas förtroende. För oss är politik att 

ha idéer, att vilja och våga driva igenom dem, och att göra det tillsammans med de människor som 

politiken berör. Följ med oss i vårt arbete för att skapa ett rättvist, jämställt och ekologiskt samhälle 

där vi har en välfärd att lita på och människor inte är till salu.  

 

Filipstads kommun är den största arbetsgivaren. De som använder sig av kommunens tjänster är 

många. Både gammal som ung, de mitt i livet och tillfälligt tillresta. Därför anser vi att kommunen ska 

vara den bästa arbetsgivaren. Våra kommunanställda är de bästa ambassadörerna!  

 

Vi vill verka för att fasta heltidsjobb ska vara huvudregel, deltid en möjlighet och tidsbegränsade 

anställningar undantag som regleras mellan fack och arbetsgivare. Vi säger nej till införande av LOV. 

Inga privatiseringar av kommunala verksamheter 

 

Kommunen ska satsa på mer ekologisk, närproducerad och etiskt upphandlad mat i skolor, förskolor 

och äldreboenden. Vi ska verka för möjligheter till lokal ekologisk matproduktion. 

 

Folkhälsoarbete ska vara en prioriterad fråga för kommunen. En viktig del i det arbetet är att göra 

insatser för att förbättra den psykiska hälsan bland barn och unga.  

 

Stödja och förbättra verksamheter som tar tillvara möjligheter att utöka turistverksamhetet. 

Värna biologisk mångfald och ett hållbart skogsbruk i kommunens skogar. Kommunal kompetens bör 

finnas vad det gäller kännedom om skogen, vattnet och den biologiska mångfaldens status i 

kommunen. 

 

Vara pådrivande i möjligheten att få tätare kollektivtrafik såväl till och från, såväl som inom vår 

kommun, både på järnväg och med buss.  

 

Vi är ett feministiskt parti; kvinnor och män ska ges samma möjligheter att utvecklas som individer 

och inte utifrån kön. Skolan är en av de platser där jämställdhetsarbetet är av stor vikt. Det ska finnas 

utbildad personal, genuspedagoger, som kan vara en pådrivande faktor. Både för elever och anställda.   

 

Det bör upprättas en policy för läxläsning i grundskolan. 

 

Medverka till att den förberedande undervisningen för asylsökande och kommunplacerade barn håller 

samma höga kvalitet och fokuserar på dessa barns speciella behov.  

Vi vill verka för att stödja demokratiskt medborgarskap på alla nivåer i kommunen 

 

En satsning behövs för att stärka kulturens medverkan i hela samhället. 

Utveckling av Ungdomens Hus/Elverket. 

Medverka till att ett ungdomsråd startas. 

Medverka till att det skapas fler alternativ till drogfria miljöer för både unga och vuxna. 

Medverka till en medveten integration. 

 

Rösta på vänsterpartiet – vår kommun är inte till salu!  


