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Färgelanda styrs bäst av
Moderaterna.
Ett växande Färgelanda - medborgarna i fokus
Vi moderater har höga ambitioner för hur vi tillsammans med
medborgare, företag och kommunen ska fortsätta att utvecklas.
Vi fortsätter att ta ett ekonomiskt ansvar med fokus på
kommunens kärnuppgifter vård, skola, omsorg och bostäder.
Sköter vi inte vår ekonomi, så kommer vi inte heller klara något
annat. Vi moderater lovar inte allt åt alla, men det vi gör ska bli
bra och ha hög kvalitet.
"Politik handlar om att påverka, förändra och göra livet bättre för
andra människor. Tre ord leder mig i mitt politiska arbete: frihet,
ansvar och delaktighet. Jag arbetar för att Färgelanda skall få
Sveriges bästa företagsklimat, en stark ekonomi, ökad
bostadsproduktion och att göra våra skolor bäst i Sverige".

En förutsättning för att vara
en framgångsrik och attraktiv
kommun är att den politik
som förs är ekonomisk
ansvarsfull, har tydliga mål
och förmår göra nödvändiga
prioriteringar.
Linda Jansson
Gruppledare
Kommunkandidat

Håller du
med oss?
Moderaterna i Färgelanda sätter medborgarnas behov
främst. En bra skola som ger kunskaper för livet, en god
och trygg vård när man behöver och ett fungerande
näringsliv för företag och som ger jobb.
Moderaterna i Färgelanda vill stärka kommunens
ekonomi för att ge verksamheterna goda förutsättningar
med service och kvalitet.
Färgelanda kommun har höga omkostnader som ställer
höga krav på att kommunen har god ekonomisk
hushållning och gör rätt prioriteringar.

Tryggheten
Kommun

Kommun rubrik
Fler Poliser i Dalsland
Öka tryggheten i Färgelanda kommun.
En bra skola för alla.

Region

Kollektivtrafiken måste vara säker
Öka kameraövervakningen på bussar, tåg, perronger och hållplatser.
Inför trivsel- och trygghetsvärdar i kollektivtrafiken för en säker och
trevlig resa.
Utöka användningsområdet för biljettkontrollanter för att motverka
bråkiga fuskåkare.

Riksdag

Svensk rättspolitik missar brottsoffret
Dubbla straff för gängkriminella som begår brott.
Skärp det högsta straffet för grov kvinnofridskränkning från sex års
fängelse till tio års fängelse.
Sverige ska ha en polistäthet motsvarande genomsnittet i EU per
100 000 invånare.

Vill du veta mer om vår trygghetspolitik?
Scanna QR-koden

Klimatet
Kommun

Kommun rubrik
Satsning på solceller och fler Ladd stolpar.
Minska kommunens faktiska utsläpp.
Minska energianvändningen för kommunal verksamhet.

Region

En föregångsregion i klimatsmart
utveckling
Öka självförsörjningsgraden av mat i regionen för böndernas, klimatets
och beredskapens skull.
Snabba på elektrifieringen för att lösa miljöproblem utan att försvåra
för familjers livspussel.
Gör satsningar för omställningen till ett hållbart samhälle där de gör
mest nytta.

Riksdag

Sverige behöver en ny energipolitik
- för klimatets skull
Alla energislag behövs - Sverige ska satsa på nästa generations
kärnkraft, i form av småskaliga reaktorer.
Sverige ska ha ett 100 procent fossilfritt elsystem till 2040.
Bilar, båtar, flygplan och lastbilar ska drivas på ren el eller hållbara
biobränslen.

Vill du veta mer om vår klimatpolitik?
Scanna QR-koden

Jobben
Kommun

Kommun rubrik
Bli en attraktiv kommun för företagande.
Bli en attraktiv arbetsgivare.
Stärkt arbetsmiljö för alla kommunens medarbetare.

Region

En regionpolitik för fler jobb
Öka satsningarna på vägar och järnvägar i Västra Götaland.
Utveckla besöksnäringen för att skapa arbetstillfällen i hela regionen.
Öka antalet feriepraktikplatser i regionen och erbjuda fler
studentmedarbetartjänster.

Riksdag

Återupprätta arbetslinjen
Sänk skatten på arbete – framför allt på låga och medelstora
inkomster.
Avskaffa regeringens extratjänster som inte leder till fler jobb.
Inför ett bidragstak – så att det alltid lönar sig bättre att jobba än att
stapla olika bidrag på varandra.

Vill du veta mer om vår jobbpolitik?
Scanna QR-koden

Sjukvården
Din röst i regionvalet lägger grunden för din sjukvård!
Vi ser samma problem som du ser i Västra Götalands sjukvård och därför har
vi satsat stora resurser på att korta köerna. Vi vet hur frustrerande det är att
bli skyfflad fram och tillbaka mellan olika instanser och vi jobbar för
framtidens sjukvård, där vården utgår från dina behov och där vi ligger i
framkant inom forskning. Vi sätter inte bara dig, utan även våra medarbetare,
i fokus och vi jobbar ständigt för att bli en bättre arbetsgivare.
Vi kan göra listan med anledningar att rösta på oss i regionvalet mycket
längre, men vårt löfte är att du ska ha tillgång till den bästa möjliga
sjukvården som regionen kan erbjuda. Nu och i framtiden!

Region

Vi vill
Att du ska få den vård du behöver, när du behöver den.
Köerna till vården ska kortas.
Värna patientens rätt till valfrihet.
Öka tryggheten för de som behöver vård ofta med fast läkarkontakt.

Vill du veta mer om vår sjukvårdspolitik?
Scanna QR-koden

Skolan
Vi vill börja tidigt.
Forskning visar att ju tidigare insatser sätts in desto bättre går det för barnen när
de sedan kommer upp i skolåldern. Pedagogik, personaltäthet och utbildad
personal ska medverka till att alla barn blir sedda och att de får växa och
utvecklas utifrån sina förutsättningar.
För oss är kunskapsskolan en grundbult i ett rättvist och demokratiskt samhälle.
För att alla elever ska komma till sin rätt i skolan måste undervisningen utformas
med hänsyn till individuella behov. Vissa elever behöver stöd och andra behöver
stimulans för att lyckas. Atmosfären i klassrummen skall präglas av arbetsro och
kreativitet. Läraren måste få vara lärare och ägna sig åt undervisning.
Vi vill gör en omfattande satsning på att stävja mobbing, kränkningar och
trakasserier i skolan.

Kommun

Vi vill
Gemensamma metoder mot kränkningar och otrygghet.
Vi vill värna om arbetsro i klassrummen för elever och lärare.
Lyfta fram matens betydelse för lärandet men även som pedagogiskt
verktyg.
Vi vill stärka elevhälsan och möta våra barn och ungas psykiska ohälsa
i tidigt stadie.
Återinför familjecentralen.

Vill du veta mer om vår skolpolitik?
Scanna QR-koden

Våra lokala priofrågor
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Ekonomi

Färgelanda kommun ska vara
bäst på att vara kommun med
ordning och reda som därmed
ger kvalitet och valuta för
skattepengarna.

Trygghet

Det skall vara tryggt att leva i
Färgelanda kommun.
Vi vill öka med 45 poliser i
Dalsland för att stärka
tryggheten.

Bygga och Bo
Färgelanda ska erbjuda goda
boendemiljöer med ett brett
utbud av boendeformer i hela
kommunen. Här ska alla kunna
förverkliga just sina drömmar.

Att kommunalskatten ska hållas
låg samtidigt som den
kommunala servicen ska hålla
en god kvalitet.
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Skolan

Vårt mål är en skola och
barnomsorg i absolut
toppklass, som lockar familjer
till Färgelanda kommun. En
skola och förskola med hög
undervisningskvalitet där elever,
lärare och personal trivs är det
som ska stå i centrum för
skolpolitiken oavsett om den
drivs i kommunal eller privat
regi.

Vård / Omsorg Företagande
Det ska vara tryggt, och roligt
att åldras i Färgelanda
kommun. Vården skal hålla hög
kvalitet och präglas av
kontinuitet. För oss är det
viktigt att hjälp och stöd
utformas på ett sätt som ser
varje människas förmåga,
önskemål och behov.
Vi vill att par ska kunna fortsätta
bo tillsammans.
Så långt som möjligt ska de,
som så önskar, få vårdas i
hemmet.

Färgelanda ska präglas av ett
blomstrande näringsliv.
Vi vill uppmuntra och underlätta
att driva företag i kommunen. Vi
jobbar aktivt för att onödiga
restriktioner och pålagor påförs
näringslivet.
Vi vill öka insikten om
företagens betydelse för
samhällsutvecklingen.
Vi vill även arbeta för rättvisa
konkurrensvillkor, bra
bemötande och snabb
ärendehantering.

Dina kandidater
i Färgelanda

Politik ska drivas lokalt

Ditt engagemang
är vår styrka
Kryssa en moderat
Delta i våra kampanjer
Var med och utveckla Moderaternas lokala politik
moderaterna.se/engagera-dig

