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Mycket är bra i Gagnefs kommun. Vi är en attraktiv kommun,
med låg arbetslöshet och skolresultat som ligger bland de
bästa i länet. Men i allt för stor utsträckning går utvecklingen
i helt fel riktning.
Kostnaderna har ökat. Tryggheten för våra kommuninvånare har
äventyrats. Och kommunen står inför svåra utmaningar när konjunkturen viker. Därför behövs det ett nytt och tydligt ledarskap i Gagnef.

FRAMÅT!

Trots stor efterfrågan på bostäder har det knappt byggts något
alls i Gagnefs kommun den här mandatperioden. Demensboendet,
som var den stora frågan i förra valrörelsen, har dragits i långbänk
hela mandatperioden och trots de höga tongångarna från vissa
politiska företrädare står det ännu inte på plats. Gagnef har blivit
en högskattekommun helt i onödan och majoriteten agerar
oansvarigt med dina skattepengar.
Centerpartiet står för en annan riktning. Vi har visat att det är
möjligt att satsa på att stärka vård, skola och omsorg utan att höja
skatten. Vi har högre ambitioner för bostadsbyggandet och vi vill
göra det möjligt att även bygga på attraktiva tomter nära vatten.
Vi står för en politik som utvecklar och effektiviserar kommunen, utan
övertro på centraliseringar.
Centerpartiet vill att Gagnef ska vara en trygg kommun, där människor
får bestämma mer själva och där vi tillsammans skapar det samhälle
som vi vill bo och leva i. Där hela kommunen kan och får utvecklas.
Nytt ledarskap för Gagnef framåt!
Vilken väg väljer du?
Fredrik Jarl
Kommunalrådskandidat

Eleverna ska vissla
när de går till skolan!
Elever som känner trygghet, lust och glädje i förskola och skola klarar
sig bättre i livet. Både barnen och deras vårdnadshavare ska kunna
känna förtroende för att pedagoger och övrig personal har hög
kompetens och förmåga att både ge kunskap, trygghet och trivsel.
För Centerpartiet är det viktigt att kommunen kan erbjuda en attraktiv utbildning nära dig, oavsett var i kommunen du bor. Därför vill vi
bevara strukturen med små skolor som håller hög kvalitet, i hela kommunen. Vi arbetar för en modern skola, som följer den pedagogiska
forskningen och vågar tillämpa både nya och beprövade metoder.
Vi vill ha elever som visslar när de går till skolan och när de blivit
vuxna tänker tillbaka på skoltiden med ett leende.

Du har rätt att
bestämma själv

Demensboendet
måste sluta att dras i
långbänk! Får vi
förtroendet att styra
ser vi till så att
det blir byggt.

För Centerpartiet är det viktigt att du har möjlighet
att göra egna val. Att du själv får bestämma och inte
är hänvisad till det som politiker eller tjänstemän har
bestämt. Det kan handla om vilken barnomsorg du vill ha
till dina barn, vem som ska hjälpa dig om du är i behov av personlig
assistans eller vem som ska komma hem till dig för att utföra hemtjänsten. Vi tycker att du har rätt att bestämma själv – även då
du har blivit gammal.

Lika viktigt är det att den kommunala servicen håller hög kvalitet
och är lättillgänglig – i hela kommunen. Du ska kunna känna dig trygg
och säker med att du får den hjälp och service som du har rätt till.

DET SKA VARA LÄTT ATT
GÖRA MILJÖVÄNLIGA VAL
Vi vet att miljöarbetet måste drivas både i Gagnef, Sverige och EU.
Då får vi resultat för miljön. Det handlar om allt från miljövänliga
bilar till gröna jobb. Att miljön vi lever i är giftfri är något som ska
vara självklart. Du ska inte behöva oroa dig för att det är gift i maten
du äter eller i badankan barnet tuggar på. 100 procent förnybart
och en giftfri vardag är därför två centrala mål i miljöarbetet.
Miljö och tillväxt är varandras förutsättningar – inte motsatser.
Forskare, innovatörer, bönder och andra entreprenörer kan tillsammans skapa nya jobb, sänka utsläppen och ge fler tillgång till sund,
säker och lokalproducerad mat.
Centerpartiet vill att kommunen ska underlätta för dig att göra
miljövänliga val. Det ska vara lätt att vara miljövänlig. Ett led i
detta är ökade öppettider på återvinningscentralerna, med lördagsöppet även i Dala-Floda. Även insamling vid tomtgränsen av sorterat
avfall, så kallad flerfacksinsamling, bör utredas.
Tillsammans kan vi hjälpas åt att ställa om till ett
ekologiskt hållbart samhälle.

BYGGANDET MÅSTE ÖKA
Det behövs ett nytt ledarskap, som skapar utveckling i hela Gagnefs
kommun. Det har byggts alldeles för lite den här mandatperioden.
Bostadsbyggandet måste öka och det behövs fler attraktiva tomter
att bygga på i kommunen. För att möjliggöra detta vill Centerpartiet
avskaffa det generella strandskyddet och ge kommunerna rätt att
avgöra vilka stränder som ska skyddas och vilka som kan bebyggas.

ETT FÖRBÄTTRAT FÖRETAGSKLIMAT
SKAPAR JOBB OCH UTVECKLING
I Gagnef är småföretagen de största jobbskaparna. Nästan hälften
av alla jobb i kommunen finns i små företag. Det betyder också att
småföretagen och deras anställda betalar störst andel av Gagnefs
kommuns samlade skattepengar. Det är genom fler företag och fler
som arbetar som vi kan öka skattepengarna till skola, barnomsorg,
äldreomsorg och sjukvård. Vi behöver därför fler livskraftiga små
och medelstora företag som skapar jobb i hela kommunen.
För att möjliggöra detta vill vi förbättra företagsklimatet i Gagnef.
Vi måste underlätta för våra företag att nystarta, växa och utvecklas.
Centerpartiet har därför bland annat föreslagit att den så kallade
Rättviksmodellen för tillväxt och tillsyn ska införas även i Gagnef.
Vi vill också underlätta möjligheten för små och lokala företag att
lägga anbud när kommunen genomför upphandlingar. En liten upphandling vid rätt tidpunkt kan vara avgörande för ett litet företag
och dess anställda.
Centerpartiet vill stimulera och ta till vara företagarnas kunskap
och kraft. När många människor kan utveckla sina drömmar skapas
jobb och framtidstro, vilket bidrar till att Gagnefs kommun blir ännu
mer trivsam att bo och verka i. Tillsammans med våra lokala företag
vill vi därför skapa ett företagsklimat som för utvecklingen framåt.
Närodlad politik ger bättre förutsättningar för jobbskaparna.

i gagnef ska du vara trygg
Gagnef är en väldigt trygg kommun och det ska den fortsätta att
vara. Därför är det viktigt med en fungerande deltidsbrandkår, utan
de orosmoment som vi har sett på senare tid. Första hjälpen-larmen
måste permanentas, så att vi med säkerhet vet att vi får hjälp medan
vi väntar på ambulans. Dessutom måste utryckningstiden för ambulansen kortas och vi måste kunna känna oss trygga i att polisen kommer
när vi är i behov av deras hjälp.
För Centerpartiet är det viktigt att det ska vara tryggt att bo,
leva och vistas i Gagnefs kommun.

närodlad politik
för en god måltid
Centerpartiet vill att maten som kommunen serverar till barn, unga och
gamla ska vara näringsrik, god och fri från gifter och kemikalier. Vi vill
kunna erbjuda en positiv måltidsupplevelse med mat som är lagad nära
den som ska äta den. Lokalt tillagad mat och närproducerade råvaror
bidrar också till jobb och öppna landskap.

Våra kandidater till
kommunfullmäktige
VAL TILL K
OMMUNFU

LLMÄK TIG

1. Fr edrik Ja
rl, 42 år, Da
la-Floda
2. Johanna
Hallin, 24 år
, Djurås
3. Erik War g,
62 år, Mockf
järd
4. Kerstin St
enquist, 53
år, Dala-Flo
5. Fr edrik An
da
dersson, 47
år, Gagnef
6. Maria Sv
ensson, 52
år, Björbo
7. Jonas He
llsten, 42 år
, Bäsna
8. Ola Hebe
rt, 62 år, Dj
urmo
9. Kristina Bo
linder, 52 år
, Sifferbo
10. Johan El
fsberg, 29 år
, Mockf järd
11. Birgitt a
Flor esjö, 55
år, Dala-Flo
12. Lena Fr
da
öyen, 53 år,
Djurås
13. Sofia Ja
rl, 40 år, Da
la-Floda
14. Ola Erke
rs, 54 år, Bj
örbo
15. Anet te
Kotilainen,
52, Gagnef
16. Hans-Erik
Bergman, 67
år, Mockf järd
17. Pål Fr öy
en, 52 år, Dj
urås
18. Sofia Lo
rent zon, 36
år, Gagnef
19. Börje Li
ndvall, 72,
Bodarna
20. Elin Erke
rs, 24 år, Bj
örbo
21. Kjell An
dersson, 72
år, Bodarna
22. Annelie
Wiman, 38
år, Mockf järd
23. Bernth
Erik sson, 62
år, Dala-Flo
24. Annelie
da
Westman, 42
år, Gagnef
25. Göran Pe
rs, 75 år, M
ockf järd
26. Karin Ka
rlsson, 36 år
, Dala-Floda
27. Goar Mirz
oyan, 36 år
, Mockf järd
28. Jonas An
dersson, 33
år, Djurås
29. Viktoria
Liss, 44 år,
Gagnef
30. Per Karls
son, 35 år,
Dala-Floda
Gagnef
0004-12520
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Ditt barn ska alltid
få den hjälp det
behöver. Därför vill vi
korta köerna inom barnoch ungdomspsykiatrin
samt stärka elevhälsan i skolan.

MÄNNISKOR SOM MÅR
DÅLIGT MÅSTE FÅ HJÄLP
När människor mår dåligt är det viktigt att de snabbt får hjälp. Trots
den ökande psykiska ohälsan är tillgängligheten till stöd för den som
drabbats idag alldeles för dålig. Det finns många vinster med att satsa
på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Familjens Hus med
första linjen för barn och unga som mår dåligt, förebyggande missbruksarbete och en rad satsningar för den grupp som står längst ifrån
arbetsmarknaden är positiva verksamheter som redan finns i Gagnefs
kommun och som vi vill utveckla.

KULTUR- OCH FÖRENINGSLIVET GÖR GAGNEF
ATTRAKTIVT
För Gagnefs kommun är det ovärderligt med alla engagerade människor som ägnar åtskilliga timmar av sin fritid för att barn och ungdomar ska få en meningsfull och aktiv fritid. Vårt fina kultur- och
föreningsliv är en förutsättning för att Gagnef ska fortsätta att vara
en attraktiv kommun att bo i. Utan alla dessa eldsjälar skulle våra
barn och ungdomar inte ha möjligheten att exempelvis spela fotboll,
innebandy, åka skidor eller rida. Och kulturutbudet skulle inte vara
detsamma. I ett levande lokalt kulturliv finns plats för både traditionell
och modern kultur. Därför vill vi fortsätta att aktivt stödja de många
föreningar som finns i kommunen och uppmuntra till nytänkande.

GAGNEF HAR STOR POTENTIAL
Gagnef erbjuder ett rikt natur- och kulturliv med många spännande
evenemang som lockar besökare från när och fjärran. Våra älvar är
viktiga för besöksnäringen och vi har de största forsarna söder om
Norrland att paddla och fiska i. Vi har unika broar, viktiga att bevara
för framtiden. Vi har många mil vandrings- och cykelleder som knyter
ihop våra naturreservat, fäbodar och andra kulturmiljöer.
Det här måste vi tillvarata på ett mycket bättre sätt än vad vi har
gjort hittills. Besöksnäringen i Sverige är en av de snabbast växande
näringarna. En utvecklad besöksnäring bidrar till att stärka den lokala
ekonomin, dels genom de arbetstillfällen som företagen i branschen
själva skapar, dels genom att öka omsättningen i all kommersiell
service som erbjuds på orten.
Därför är det viktigt att Gagnef satsar på att utveckla
besöksnäringen i kommunen.

