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FINSPÅNG

Gränden, Hans & Greta 
och Kooptjänst impo-
nerade på politikernas 
rundtur i länet. Det är 
en positiv anda hos Fin-
spångs fas 3 arbetare. 

Finn Bengtsson, moderat 
riksdagsledamot, avslu-
tar sin resa runt länet i 
Finspång. Syftet var att 
besöka Östergötlands Ar-
betsförmedlingar, olika 
anordnare och verksam-
ma personer, inom den 
arbetsmarknadspolitiska 
åtgärden, fas 3. 

– Jag har fått detta 
uppdrag av arbetsmark-
nadsministern Hillevi 
Engström (M). Under min 
resa från väster till öster 
i länet har jag besökt ett 
tiotal fas 3-verksamheter, 
säger Finn Bengtsson.

Go och framtidstro
I Finspång var det Grän-
den, Hans & Greta och 
Kooptjänst som besöktes.

– Jag har pratat med 
både anordnare och ar-
betande där. Plus hand-
läggare och chefer som 
ansvarar för verksam-
heten på Arbetsförmed-
lingarna, fortsätter Finn 
Bengtsson.

Det blev ett överlag 
positivt intryck från Fin-
spång.

– Kritiken till fas 3 
verksamheterna i länet 
har inte berört Finspångs 
verksamheter. De gav en 
positiv bild, där persona-
len hoppas på en anställ-
ning. I flera större städer 
har många redan gett upp 
hoppet.

I ett litet samhälle är 
det lättare med sådana 
verksamheter än i större 
städer.

Småskalig fördel
– Det blir en småskalig 
fördel här. Här kändes 
mer go och framtidstro. 
Sedan finns det ett aktivt 
arbetsmarknadsråd i Fin-
spång. Det har stor bety-
delse, säger Finn Bengts-
son.

Lilian Bressler, kom-
munpolitiker, beredning-
en social omsorg, var med 
under dagen.

– Jag brinner för den 
här frågan. Jag har följt 
folk som haft svåra psy-
kiska problem, som vi 
nästan fått släpa ut på 
arbete. Nu mår de bra och 
stortrivs på sitt jobb.

Men den här rundresan 
är ingen djupare analys, 
mer ett intryck.

– Jag kommer träffa Ar-
betsmarknadsministern 
och delge henne mina er-
farenheter ”från golvet” 
av alla dessa besök, säger 
Finn Bengtsson.

Frågan hur man ska gå 
vidare med jobbutveck-
lingsgarantin.

– Det finns saker som 
behöver förändras. Men i 
en undersökning som ar-
betsförmedlingen gjort är 
tre av fyra nöjda med sin 

fas 3 plats, säger Finn 
Bengtsson.

– Alla kan inte ha ett 
vanligt jobb. Det måste 
få finnas möjligheter, som 
dessa sociala företag är, 
säger Lilian Bressler.

”Bra, Finspång”

Finn Bengtsson, moderat riksdagsledamot, tillsammans med Lilian Bressler, beredningen social omsorg. 
”Finspångs kommun har jobbat på att etablera fas 3 verksamheter. Det är bra att man ser vinsten från flera håll”, 
säger Finn Bengtsson.  Foto: Pernilla Andersson
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FINSPÅNG
En motorcyklist kom ut 
i rullgruset på sidan av 
vägen och for omkull. 
Det var på lördags-
förmiddagen vid halv 
elvatiden som olyckan 
skedde, på väg 215 
mellan Norsholm och 
Kimstad. Mannen fick 
föras med ambulans 
till Vrinnevisjukhuset, 
men uppges inte ha fått 
några allvarliga skador.

Mc-olycka
i Kimstad

FINSPÅNG
På måndagskvällen fick 
polisen rycka ut på ett 
larm om misshandel. 
Det var i ett trapphus 
på Dunderbacken, som 
ett slagsmål i trapphu-
set fick grannarna att 
larma. En man ska ha 
knuffat en kvinna ned-
för trappen och sedan 
försvunnit.

Misshandel på 
Dunderbacken

FINSPÅNG
Natten till tisdagen 
stals två och en halv 
kubik diesel, från en 
dieseltank på Västra-
lundsvägen i Finspång. 
Polisen har försökt 
säkra spår efter gär-
ningsmannen, som helt 
sonika har klippt upp 
låset på tanken.

2,5 kubik
diesel stals

Riksdagsledamot på besök hyllade fas 3-satsningen 

Gör din röst hörd!
Var med och utse Årets Finspångare 2011!
Sätt ett kryss eller ringa in din favorit.

1. Janne Karlsson 2. Gösta Johansson

3. Anna Rosenqvist 4. Jan-Erik Rydén

Du kan även rösta på folkbladet.se

Senast 9 september vill vi ha din röst.

Skicka kupongen till Folkbladet, 601 84 Norrköping, eller lämna
den direkt till våra redaktioner i Finspång eller Norrköping.
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Där det händer. Nära dig.
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