
  1(5) 

Finspångsmoderaternas Kommunala handlingsprogram 

 

 

Detta handlingsprogram omfattar åtta viktiga områden där mycket handlar om att 
förenkla, förkorta, utveckla och ett tydligt ledarskap. 

 

Moderaterna i Finspångs målbild för en bättre skolgång 

En framgångsrik skolgång är den bästa försäkringen mot utanförskap och en väg till 
ett bra liv. Skolor med hög kvalité som klarar av att möta alla barns behov är en viktig 
fråga för oss. 

Tre områden är centrala som vi Moderater kan se:  
en skola som främjar kunskap; en samlad strategi kring att stärka ungdomars 
psykiska hälsa samt en skola som bidrar till integration och språkutveckling.  
En skola som sätter fokus på lärande och resultat är centralt för Finspångs 
utveckling. 
Skolan spelar en central roll för den som ska integreras i Sverige. För många barn är 
skolan den främsta platsen där man möter svenska språket.  
Moderaterna i Finspång är garanten för en skola där kunskapen står i centrum och 
där vetenskap och beprövad erfarenhet alltid ska vara ledande.  
Psykisk ohälsa bland unga ökar. Inte sällan leder det till en ond cirkel då den som 
mår dåligt riskerar att prestera sämre i skolan och därmed riskera att må ännu sämre. 
Ska kunskap kunna förmedlas av alla de fantastiska lärare som arbetar i våra skolor 
måste skolan vara en trygg plats; där det råder lugn och studiero. Detta är viktigt för 
alla elever men kanske viktigaste för de barn som har det svårast.   
 

Antalet lärare med behörighet skall öka 

Elever i Grundskolan går ut med godkända betyg 

Stimulera Lärlings- och Yrkesutbildningarna 

 

Moderaterna i Finspångs målbild för växande landsbygd 
 
En växande landsbygd som fler väljer att flytta till är viktigt för att kunna öka tillväxten 
i Finspång. 
Det behövs bättre förutsättningar för att leva, bo och verka på landsbygden. Därför 
behövs en reformering av strandskyddet och möjliggöras att fler gårdsproducenter 
kan sälja sina produkter. 
Moderaterna i Finspång vill öka tillväxten och produktionen i skogen. Ett aktivt och 
hållbart skogsbruk behövs för klimatomställningens skull. Att fler ska kunna äga skog 
och värna värdefull åkermark. 
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Moderaterna i Finspång vill se kortare licenshanteringstiderna för jägare och 
generösare jakttider än idag. 
 
Gröna näringar är viktiga för den framtida utvecklingen 

Attraktiva boenden nära vatten skall finnas 

Generösare strandskyddsregler skall införas 

Utvecklingen av naturturismen skall främjas 

 

Moderaterna i Finspångs målbild för miljö, energi och klimat 

Människan måste vara miljöpolitikens utgångspunkt. Ur detta växer vårt Moderata 
ansvar. Vi moderater tror på framsteget och att människan har förmågan, att lösa de 
problem vi står inför.  
För att kunna säkerställa en hållbar framtid behöver det göras lättare att återbruka 
och återvinna gamla varor och produkter. Vi behöver underlätta för att avfall ska 
kunna användas som en resurs. Vi behöver utreda behovet av fler naturreservat, för 
att säkerställa att de uppfyller sina syften. 
 
En hållbar miljöpolitik kan förenas med ekonomisk tillväxt. Genom att ha ett 
helhetstänk kring hela politiken kan vi både minska utsläpp och skapa förutsättningar 
för framtidens arbetsmarknad. Politikens uppgift blir därför att främja och uppmuntra 
innovationer och teknikutveckling i en hållbar riktning hos både individer och företag. 
Teknisk utveckling och god hushållning kommer att vara avgörande på miljöområdet. 
Svenska företag är i framkant för nya gröna innovationer och en god klimatpolitik 
utgår ifrån och tar vara på den förändringskraft som finns i ett fritt näringsliv. 
 
Finspångsmoderaterna vill verka för, att den nya kommande kärnkraftstekniken 
utvecklas och att det skulle kunna finnas SMR-kärnkraftverk, i närheten av våra stora 
industrier. Allt för att säkra en tillförlitlig och planerbar energileverans 

Verka för SMR-kärnkraftverk i Finspång, tillsammans med näringslivet 

Stimulera närodlat 

Samordna och förenkla tillsynsprocesserna 

 

Moderaterna i Finspångs målbild för samhällsplanering och kollektivtrafik 

Moderaterna i Finspång ser hoppfullt på framtiden i Östergötland. Tillsammans med 
kollektivtrafiken och den egna bilen (det egna färdmedlet) skapar det ett län i rörelse 
och det vill vi bidra till. 

Vi Finspångsmoderater tycker att kommunen och regionen måste utveckla 
samverkan för att bättre kunna möta de behov som finns av kollektivtrafiken, både för 
arbetsresor, men även för exempelvis gymnasieelever. Allt för att fler ska välja 
kollektivtrafik. 
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Ett sammanhållet Östergötland är viktigt 

VA, bredband och el; förutsättningarna för att bo och verka 

En levande landsbygd kräver effektiv och attraktiv kollektivtrafik  

En effektiv stadsplanering som värnar äganderätten  

Öka investeringstakten i viktig infrastruktur  

Öka möjligheterna till effektiva och hållbara transporter  

 

Moderaterna i Finspångs målbild för sjukvård och omsorg 

Hälso- och sjukvården samt den kommunala omsorgen är en del av kärnan i 
välfärden. Rätt vård i rätt tid. Att kunna ha en god hälsa och att få en bra vård den 
dag man själv eller någon anhörig blir sjuk. Samt att kunna leva ett gott liv trots 
sjukdom, är något av det viktigaste i våra liv. 

Vårt mål är att du som bor i Finspång ska få en hälso- och sjukvård och en omsorg 
som präglas av:  

Frihet att välja din vårdgivare själv 

Bra tillgänglighet utan köer 

Bra bemötande och rätt information till vårdtagare och anhöriga  

Kontinuitet och samordning utifrån individens behov  

En bra arbetsmiljö för vårdens och omsorgens medarbetare 

Hög kvalitet inom omsorgen 

Hög kvalitet grundad i forskning och innovation  

 

Moderaterna i Finspångs målbild för jobb, företagande och integration 

Ett arbete är viktigt både för individen och samhället. Därför måste det alltid löna sig 
att ta ett jobb. Det kräver sänkt skatt på arbete, bidragstak och fler vägar in på 
arbetsmarknaden. 
 
Satsningar på företagande är viktigt för att kunna förbättra välfärden. Som företagare 
ska det vara lätt att göra rätt, att anställa fler och att välja klimatsmarta alternativ. 
En viktig förutsättning för företagande är det lokala företagsklimatet. Ett bra klimat 
bidrar till att företagen kan växa och skapa fler jobb. 
 
Den som bor i Finspång ska också bidra till det gemensamma. För att lyckas med det 
är ett jobb en central del i det och tillräckliga kunskaper i det svenska språket. 
Moderaterna i Finspång förstår företagens villkor och inser vikten av att 
entreprenörerna ges möjlighet att utveckla sina idéer och företag. Majoriteten av  
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företagen i Sverige är små och det är också de små företagen som skapar 
majoriteten av de nya jobben. I Finspångs kommun finns ca 900 företag där minst en 
person har sin huvudsakliga sysselsättning. Finspång har en stabil bas i de stora 
företagen som vi givetvis måste värna om, men vi måste bli bättre på att se, förstå 
och hjälpa våra små företag där de flesta nya jobben skapas. 
Det bästa sättet att komma in i ett samhälle är via arbetet. Moderaterna vill öka 
fokusen på yrkesstudier.  
 
Moderaterna i Finspång skall fortsatt verka för sänkt skatt kopplat till arbete 
 
Moderaterna i Finspång skall verka för stramare regler för bidrag 
 
Flera färdiga detaljplaner 

Mera byggklara tomter- och industrimark måste tas fram 

Alla som kan ska jobba 

 

Moderaterna i Finspångs målbild för lag, ordning och migration 

Moderaterna vill ha en stram, genomtänkt och långsiktigt hållbar migrationspolitik. 
Den integrationsskuld som idag byggts upp talar för en stram migrationspolitik för att 
komma i fatt och ta ansvar för situationen i Sverige. För detta krävs ordning och reda 
i asylsystemet. 

Moderaterna i Finspång anser att ett tryggare samhälle är möjligt, inte minst med 
insatser på en lokal nivå. De utmaningar som vårt lokalsamhälle står inför ska genom 
tidiga trygghetsskapande insatser ge förutsättningar för ett tryggare Finspång. 

Det är viktigt att du ska känna dig trygg när du rör dig i samhälle, även efter mörkrets 
inbrott. Kommunen ska arbeta för att trygghetsskapande organisationer i större drag 
än idag ska kunna verka ute i samhället. Genom att invånarna får möjlighet att 
kontakta kommunen om de områden som anses otrygga, växer även underlaget där 
mer insatser behövs. 

Våld i nära relationer är något som måste motverkas 

Grannsamverkan ska uppmuntras 

Möjligheter till att fler kameror kan sättas upp i kommunen 

Fler kommunala ordningsvakter ska anställas om behov uppstår 

Samhällsplaneringen ska ha trygghetsskapande i beaktning 

  

Moderaterna i Finspångs målbild för krisberedskap 

Vår krisberedskap omfattar de strukturer och resurser som vi i förväg etablerar, för att 
upprätthålla vår uthållighet vid en eventuell kris eller krig. Vårt samhälles  
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krisberedskap utgör en kritisk del av Sveriges civila försvar som i sin tur tillsammans 
med det militära försvaret utgör vårt totalförsvar.  
 
Frivilligorganisationer får framöver ett större utrymme. Där samverkan är 
utgångspunkten. Vi behöver en ny modell för vår krisberedskap med förutsättningar 
för att vid framtida kris både äga de allra mest kritiska resurserna och att kunna skala 
upp egen försörjning efter nya behov.  
Men ett stort ansvar faller även på den enskilde. Det gäller alltså, att förbereda sig på 
att ta hand om det oväntade, vilket är högaktuellt med tanke på pandemin, samt på 
att försvarsberedningen var eniga om, att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan 
uteslutas.  
 
Katastrofer som omfattande skogsbränder och Coronapandemin har också blottat 
brister i vår beredskap och statsmaktens oförmåga att agera och leda i en kris.  
Vid en nationell kris eller krig kommer regeringen och staten att ha fullt upp med att 
hantera konflikten på nationell nivå. Då faller ansvaret tungt på kommuner och 
regioner, att lösa sina huvuduppgifter, trots dåliga förutsättningar. 
 
Vi finspångsmoderater vill se en modern och långsiktigt hållbar beredskapsmodell 
där det offentliga samarbetar med näringslivet i syfte att åstadkomma effektivare 
krisberedskap. 
Det är omöjligt att förutse hur nästa kris kommer att se ut. Att vara krisberedd är att 
förbereda sig på att hantera det helt oväntade – att skapa strukturer som håller. Det 
kräver gemensamma övningar kommuner/regioner/företag emellan. 
Tillgång till grundläggande varor som drivmedel, livsmedel och läkemedel måste 
säkerställas genom exempelvis beredskapslager och förstärkt produktion i Sverige. 
Det behövs många olika typer av kompetenser under kriser. För att vi ska vara så bra 
förberedda som möjligt bör det också finnas krisplaceringar likt krigsplaceringar. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


