
Vänsterpartiet i Filipstads kommuns valplattform 2018-2022 

Välkommen till Vänsterpartiet Filipstads kommuns valplattform inför valet 2018. 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 männi-
skor 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 ett samhälle för alla – inte bara några få. 

Filipstads kommun är den största arbetsgivaren. De som använder sig av kommunens tjänster är 
många. Både gammal som ung, de mitt i livet,nyanlända och flyktingar och tillfälligt tillresta. Därför 
anser vi att kommunen ska vara den bästa arbetsgivaren. Våra kommunanställda är en stor tillgång för 
vårt samhället och våra bästa ambassadörer!  

Vi vill verka för att fasta heltidsjobb ska vara huvudregel, deltid en möjlighet och tidsbegränsade an-
ställningar undantag som regleras mellan fack och arbetsgivare och vi säger nej till införande av LOV. 
Inga privatiseringar av kommunala verksamheter. Under mandatperioden kommer vi att verka för att 
det tas intiativ för att få tillstånd försök med arbetstidsförkortning.  

Vår målsättning är att Filipstads kommun ska satsa på mer ekologisk, närproducerad och etiskt upp-
handlad mat i våra skolor, förskolor och äldreboenden. Vi vill även verka för möjligheter till lokal eko-
logisk matproduktion. 

Folkhälsoarbete ska vara en prioriterad fråga för kommunen. En viktig del i det arbetet är att göra in-
satser för att förbättra den psykiska och fysiska hälsan bland våra kommunmedborgare.  

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 kommu-
nen. 

Vara pådrivande i möjligheten att få tätare kollektivtrafik såväl till och från, såväl som inom vår kom-
mun, både på järnväg och med buss. Vi vill att kommunen ställer krav på införandet av närtrafik. 

Vänsterpartiet vill att det påbörjas en utredning angående fler cykelvägar i kommunen. För 
turism,pendling och motion. Kommunen har ett antal cyckelvägar redan idag. Vänsterpartiet tycker att 
det borde utredas om fler vägar kan anläggas, exempelvis mellan Nykroppa och Filipstad. Detta ur ett 
turistiskt och folkhälsoperspektiv men även för den som vill pendla mellan kransorter och tätorten 

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. 
Trygga vuxna och trygga barn i skolan är en förutsättning för att skapa jämställda samhällen. 

Vår målsättning är att arbeta för att Filipstads kommun ska bli värmlands mest jämställda och jämlika 
komun. 



Den verksamhet som arbetar mest med integration i kommunen, AIE(arbetsmarknads och integrations-
enheten) vill vi fortsätta satsningen på och utveckla densamma. Vi vill fortsätta att medverka till att det 
ställs krav på större nationellt ansvar för migrations och integrations politiken. 

Vi behöver förbättra vårt arbete med att bekämpa och förebygga barnfattigdom. Därför vill vi införa en 
strategi för att bekämpa barnfattigdom.  

De påbörjade satsningar som vänstepartiet bidragit till i majoritetsarbetet under mandatperioden vill vi 
fortsätta med. Nedan kommer några exempel: 
- Fortsätta arbetet med barnkonventionen , alla barn och unga ska kunna få uttrycka sin mening i frå-
gor som berör dom.  
- Fortsätta satsningar och utbildningar på frågor som rör Hbtq och mångfaldsfrågor. 
- Utveckla och fortsätta arbetet med att bekämpa våld i nära relation och den strategi som antagits för 
att fokusera på äldre. - våldet tar inte pension!  

Detta är några av de saker som vi vill utveckla, förbättra och införa i Filipstads kommun.  

Rösta på vänsterpartiet – vi vill ha en kommun för alla inte bara för några få! 

Antaget av medlemsmöte den 29 maj 2018 


