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”Familjens Hus i Gagnef 
skapar en nära trygghet” 
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centerpartiet  
i dalarna vill:
Familjecentraler gör det möjligt 
att tidigt upptäcka när barn och 
unga är i behov av stöd. Det  
bidrar till att förebygga psykisk 
och fysisk ohälsa samt ett fram- 
tida utanförskap. 

På en familjecentral samarbetar 
kommun och landsting. Verk-
samheten är hälsofrämjande, 
generell, tidigt förebyggande 
samt stödjande. Den är en bra 
mötesplats och riktar sig till  
föräldrar, barn och unga.

Centerpartiet vill öppna minst  
en familjecentral i varje kommun 
i Dalarna. Just nu saknas detta i 
över hälften av kommunerna.
Centerpartiet betonar också vik-
ten av ett bra samarbete mellan 
kommuner och landstinget.

Detta är en mycket viktig sam-
hällsfråga där man måste ta 
initiativ och kunna agera tidigt.
Ett lyckat exempel på familje- 
central är Familjens Hus i Gagnef, 
som Centerpartiet var med om  
att arbeta fram.

Nationella riktlinjer ska inrättas 
för hur tidiga insatser för barn, 
unga och deras familjer kan  
samordnas på lokal, regional  
och nationell nivå.

Centerpartiet vill också återinföra 
kömiljarden och satsa ytterligare 
300 miljoner kronor per år för att 
arbetet med att korta köerna och 
öka tillgängligheten inom barn- 
och ungdomspsykiatrin ska gå 
ännu fortare

Familjens Hus i Gagnefs kom-
mun är familjecentralen som 
betyder så mycket för föräld-
rar, barn och ungdomar. Där 
finns också hjälp i tidigt skede 
för barn och ungdomar, upp 
till 18år, som mår dåligt.
 Ett unikt och lyckat koncept 
där personalen, som känner 
till varandras kunskaps- 
områden, är redo att hjälpa 
alla barn, från nyfödda tills  
de fyller 18år och kan gå  
vidare i livet.

Christian Galvez är märkbart stolt  
när han berättar om verksamheten  
som drivs i samarbete med Gagnefs 
kommun och Landstinget Dalarna. 
Han är enhetschef för de delar som 
berör kommunverksamheten och 
Malin Abrahamsson är enhetschef för 
landstingsdelen. När den här intervjun 
görs är hon på semester. Därför berättar 
Christian Galvez om hela verksam-
heten och det märks att det finns en 
stor stolthet bland medarbetarna på 
Familjens Hus. Det är viktigt.
 Detta är nämligen ett unikt exempel 
på hur kommun och landsting sam-
ordnar sina resurser för att möta barns, 

ungdomars och föräldrars behov i olika 
situationer.
 Familjens Hus en familjecentral som 
blivit ett föredöme för andra. 
 – Vi får många studiebesök, där 
besökarna vill lära sig hur vi arbetar. En 
viktig poäng med vår verksamhet är 
att vi kan följa barnen från när de fötts 
tills de fyller 18 år. Därmed lär vi känna 
dem och kan hjälpa dem tidigt om 
något händer, säger Christian Galvez.

Poängen är att de fem olika verksam- 
heterna finns under samma tak:
• Barnmorskemottagning
• Barnhälsovård och barnmorske- 
 mottagning
• Öppen förskola
• Familjeteam – en hjälp mot oro,  
 problem och liknande som drabbar   
 många familjer
• Famnen – en samtalsmottagning för  
 barn och unga.

Just Famnen gör Familjens Hus extra 
unikt. Denna form av ungdomsmottag-
ning, som snabbt kan hjälpa ungdomar 
som mår dåligt, finns bara på ytterligare 
två platser i landet.
 – När barn och ungdomar mår dåligt 
eller riskerar att drabbas av lindrig eller 

medelsvår psykisk ohälsa är det viktigt 
att snabbt finnas till hands för ett före-
byggande arbete eller behandla dem. 
Därför finns Famnen, som betyder så 
mycket. Här är väntetiden tre veckor. 
Optimalt är att få ner den tiden till två 
veckor, säger Christian Galvez.
 De som söker hjälp hos Famnen får 
tillgång till ett team av psykolog, special-
pedagog, socionom och familjebehand-
lare, beroende på de behov som finns. 
 – Det speciella med Famnens  
koncept är att den som söker hjälp  
kan få möta ett team som finns redo  
att tillsammans se över barnets eller 
ungdomens hela livsmiljö – skolan, 
familjen och fritiden. Det är viktigt  
och är en framgångsfaktor, menar 
Christian Galvez.



Sussi Wilén Dacke om ungas psykiska hälsa

”Många mår dåligt och 
utvecklingen går åt fel håll”
Sussi Wilén Dacke är rädd  
och djupt bekymrad när hon 
pratar om barn och ungdomar 
i dagens samhälle:

– Många unga mår riktigt dåligt och 
det blir bara värre. Utvecklingen går åt 
fel håll. Nu måste samhället göra något 
åt detta.

Samtidigt har hon gått i bräschen 
och själv startat föreningen Glimma 
barn och ungdom, där verksamheten 
fokuseras till GlimmaHouse i Falun. 
Målgruppen är familjer, barn och unga.
 – Min dröm med Glimma och  
Glimma-House är att få alla barn och 
unga att känna ett egenvärde och en 
glädje över att få lyckas. Då är det  
viktigt att hela familjen engageras, 
säger Sussi Wilén Dacke.
 Hon berättar att verksamheten 
genomsyras av medvetenhet kring kost, 
träning och hälsa för familjer, barn och 
unga. Tillsammans skapas gemensamma 
aktiviteter som är fria från prestations-
krav. Det viktigaste är att det ges förut-
sättningar till bättre hälsa och ökad fysisk 
aktivitet för hela familjen.
 – Ingen kan begära att en ung person 
eller familj, som mår dåligt, själva ska 
orka komma tillbaka. Här får de hjälp, 

centerpartiet  
i dalarna vill:

säger Sussi Wilén Dacke, som är be- 
kymrad över hur samhällsutvecklingen 
påverkar den unga generationen:
 – Jag ser tydligt att ungdomarna har 
för mycket omkring sig. Pressen att 
vara perfekt och omtyckt är enorm.  

SOCIALA MEDIER
Hon är övertygad om att sociala medier 
är en starkt bidragande orsak till den 
negativa utvecklingen för många 
ungdomar.
 – De är ständigt uppkopplade till 
Facebook, Instagram, Twitter och 
Snapchat för att då vara någon annan 
än sig själva. Jag tror det är bidragande 
orsak till den fysisk och psykisk ohälsa 

som vi i dag har i landet.
 Hon fortsätter:

– Jag är djupt oroad över utveck-
lingen och vad som ska hända med de 
unga i samhället.

Sussi Wilén Dacke jobbar för att  
hjälpa barn, ungdomar och deras  
familjer som mår dåligt. 

De flesta barn och ungdomar 
har det bra i Sverige. Samtidigt 
ökar den psykiska ohälsan inom 
den generationen. Den trenden 
måste brytas. Därför presenterar 
Centerpartiet en plan för hur vår-
den ska bli bättre för barn- och 
ungdomar med psykiska besvär. 
  Centerpartiets fem-punkts- 
program sammanfattas såhär:

•  Ökat samarbete mellan kom-
muner och landsting för tidigt 
stöd till barn och ungdomar 
med psykiska besvär. 

• Alla dalakommuner skall ha 
familjecentraler – flera saknar 
detta idag

• Ökad satsning med 300 miljo-
ner kronor per år i landet för 
att arbetet med att korta  
köerna och öka tillgänglighe-
ten inom barn- och ungdoms- 
psykiatrin ska gå ännu fortare.

• Förenkla möjligheten att  
söka nära vård och förbättra 
information om var och hur.  
En väg in för barn och unga 
som mår dåligt, kan få stöd.

”Seniorernas rutin stärker 
Centerpartiet i Dalarna” 
Inom Centerpartiet i Dalarna finns 
massor av rutin och erfarenhet om det 
politiska livet.
 Denna specialkompetens har nu  
samlats i ett seniornärverk, där Per- 
Anders Westhed är samordnare.
 – Vi har fått ett fantastiskt gensvar 
för detta. Här är många äldre kunniga 
gamla politiker som har fått ny energi 
och som genom nätverket vill engagera 
sig i årets valrörelse, säger Per-Anders 
Westhed.
 En av dem är den rutinerade center-
politikern Gun Drugge, tidigare bland 
annat kommunstyrelsens ordförande  
i Hedemora:

– Inför det här valet kände jag att det 
kunde räcka med att hjälpa till om det 
behövdes. När det nu gavs möjlighet 
att jobba inom det här seniornätverket 
kändes det extra roligt igen. Det blev en 
nytändning. Det är ju jätteviktigt att vi 
äldre är med och förmedlar vår gemen-
samma kunskap och erfarenhet. 
 Samtidigt betonar alla inom nätverket 
att de inte bara är med i valkampanjen 
för att påverka äldrefrågor. 
 – Vi vill också lägga kraft på andra 
frågor som är centrala för en bra utveck-
ling för oss som lever och bor i Dalarna. 
Alla som vill vara med och hjälpa till är 
välkomna, säger Per-Anders Westhed.

Överst f.v: Bertil Daniels, Per- 
Anders Westhed. Underst f.v:  
Gun Drugge, Maj-Lis Burtus,  
Bertil Daniels och Agneta Ängsås. 
Foto: Claes Söderberg.

 Tanken är att Centerpartiets Senior-
nätverk ska engagera sig på olika sätt 
inför valet i september. Bland annat 
erbjuda att hjälpa kretsarna i de olika 
dalakommunerna i deras valarbete, möta 
olika pensionärsorganisationer och göra 
studiebesök.



INFORMATION FRÅN CENTERPARTIET DALARNA

I Dalarna finns ett starkt näringsliv som på ett tydligt sätt bidrar till Sveriges ekonomi 
och välfärd. Men Dalarna står inför flera utmaningar, där Centerpartiet har förslag på 
lösningar som för Dalarna framåt.

Våra förslag för Dalarna framåt

Närmare vård – en trygghet för dig
Alla i Dalarna har rätt till en närmare vård.  
Här är några exempel:

Du, dina anhöriga och dina vänner ska snabbt få 
hjälp vid sjukdom eller olycka. Vården ska finnas 
nära dig, utan långa väntetider. Håller du med?

JA NEJ

Vårdcentralerna ska förstärkas så att det kan startas 
mottagningar även på landsbygden. Med fler vård- 
centraler i Dalarna kommer vården närmare. Det är  
också viktigt att träffa samma läkare. Håller du med?

JA NEJ

Mer vård kan ges i hemmet. Det skapar en ökad 
trygghet. Håller du med?

JA NEJ

Vi vill använda länets sjukhus för att inrikta dem  
på den specialiserade vård som kan planeras. Kirurgin 
i Mora och urologin i Borlänge är två bra exempel  
som kan utvecklas även i Ludvika och Avesta. Håller 
du med?

JA NEJ

Ingen ska behöva föda sitt barn i bilen. Din barnmorska 
ska kunna följa med från graviditet till förlossning och 
eftervård. Om barnet kan födas tryggt och säkert, och 
mamman mår bra, så vill vi se att BB öppnas i Mora. 
Håller du med?

JA NEJ

Sjuksköterskelyft och förbättrad  
arbetsmiljö
Centerpartiet vill satsa på ett sjuksköterskelyft, med 
utbildningslön och karriärmöjligheter. Det måste 
också bli lättare att starta en egen läkarmottagning, 
precis som det är inom tandvården. Håller du med?

JA NEJ

Vi satsar på hälsa för att förebygga  
sjukdomar
Det behöver satsas mer på hälsofrämjande och  
förebyggande insatser. Ett viktigt uppdrag för vården  
är att se till att fler inte blir sjuka. Vi vill:  

• Ha snabbare hjälp vid psykiska ohälsa 
• Att äldre och sköra patienter ska slippa åka in och  
 ut från akutmottagningar

• Införa regelbundna hälsosamtal

• Att familjecentraler ska finnas i varje kommun

• Att kvinnor över 75 också ska kallas till mammografi. 

Håller du med?

JA NEJ

Så utvecklar vi regionen Dalarna 
Det saknas arbetskraft. Därför behövs bättre match-
ning för dem som är arbetslösa. Vi vill skapa bättre 
utbildning och fler enkla jobb. Håller du med?

JA NEJ

Dalarnas infrastruktur måste stärkas och utvecklas.  
Dalfolket måste få möjlighet att snabbare ta sig till  
skolan eller jobbet. Här har bland annat Dalabanan  
stor betydelse. Håller du med?

JA NEJ

Ett blomstrande näringsliv ger mer pengar till skolan, 
vården och omsorgen. Håller du med?

JA NEJ

Den nya regionen behöver samarbeta bättre med  
kommunerna i Dalarna. Då lyckas vi ännu mer  
med satsningar på infrastruktur, bostadsbyggande,  
utbildning och jobb. Håller du med?

JA NEJ

Detta har Centerpartiet gjort  
för Dalarna
Här är några exempel på resultat av Centerpartiets  
inflytande senaste fyra åren:

• Mer pengar till vårdcentralerna

• Fler familjecentraler i Dalarna

• Införande av ambulanshelikopter

• Ny nära vård i södra Dalarna

• Min vård – en digital vårdcentral i mobil, platta,   
 dator

• Hälsorum på gång i Furudal, Horndal, Fredriksberg  
 och Björbo

• Närsjukvårdsteam och mobila vårdteam (Ludvika/ 
 Smedjebacken)

• En vändning av landstingets dåliga ekonomi till  
 plusresultat. 
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”Vi står inför viktiga frågor 
som ska utveckla Dalarna”
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fjärd, som också innehåller Famnen.  
 Det är ett femte led i verksamheten 
som bidrar till att barn och ungdomar, 
med psykisk ohälsa, får snabbare hjälp 
och kan slippa långa köer till bland  
annat psykiatrin i Falun. Det är en 
mycket viktig och unik del av verk-
samheten som bara finns på två andra 
platser i landet. Detta drev majoriteten 
under Centerpartiets ledning igenom  
i Gagnef.

MOT NYA MÅL
Nu har Sofia Jarl blivit Centerpartiet 
Dalarnas toppkandidat till landstings- 
och regionfullmäktige.
 – Det känns som ett stort och fint 
förtroende som jag fått av Center- 
partiet Dalarna att de tror på mig som 
en värdig efterträdare till Lena Reyier. 
Samtidigt är det viktigt att poängtera 
att vi är ett bra team inom Centerpartiet 
som förbereder oss inför kommande 
uppgifter. 
 Sofia Jarl fortsätter:
 – Det blir ett fullmäktige, som utöver 
sjukvården, kommer att ställas inför 
nya viktiga frågor som ska utveckla 
Dalarna. Här blir det viktigt att också 
värna om ökad jämställdhet för att 
bättre ta tillvara den kunskap och de 
resurser som finns bland dalfolket.

 INFORMATION FRÅN CENTERPARTIET DALARNA

Sofia Jarl – toppkandidat till landstings- och regionfullmäktige

Hon förklarar samtidigt sin politiska 
drivkraft:
 – Jag har alltid haft ett starkt sam-
hällsengagemang, bland annat inom 
områden som miljö och jämställdhet. Vi 
inte ska förstöra vår planet, bruka utan 
att förbruka, och att alla människor har 
lika värde – oavsett kön. Det är en fin 
möjlighet att få vara med och påverka 
samhällsutvecklingen så att människor 
ska få det bättre.
 Det var 1995 som Sofia Jarl inledde 
sin politiska bana. Då gick hon med i 
Centerpartiets ungdomsförbund och 
tre år senare fick hon, som 18-åring, sitt 
första politiska uppdrag som ersättare 
i en gymnasienämnd för Borlänge och 
Säter. Sedan har uppdragen på olika 
nivåer avlöst varandra. 
 Sofia Jarl blev kommunstyrelsens 
ordförande i Gagnef 2011. Då satt 
hon sedan två år i partistyrelsen för 
Centerpartiet och därmed gjorde hon 
entré inom rikspolitiken. I dag är hon 
dessutom förbundsordförande i Center-
kvinnorna samt förste vice ordförande  
i Region Dalarna.

VILKET POLITISKT BESLUT ÄR DU 
MEST STOLT ÖVER?
– Det som värmer mest är beslutet om 
familjecentralen Familjens hus i Mock-

Sofia Jarl är en stark och  
mycket erfaren toppkandidat  
till landstings- och regionfull- 
mäktige, som verkat politiskt  
på både riks-, regional-  
och kommunnivå.

Centerpartiet Dalarna presenterar en stark och erfaren topp- 
kandidat till landstings- och regionfullmäktige:
 Sofia Jarl, 40, som verkat politiskt på både riks-, regional- och 
kommunnivå.
 – För mig känns det nyttigt och viktigt inför kommande politiska 
uppgifter att ha den bakgrunden, säger Sofia Jarl.

Fakta/Sofia Jarl
Bor: Dala Floda 
Ålder: 40 
Familj: Maken Fredrik och tre barn 
Fritidsintressen: Ridning inom 
Gagnefs ridklubb.

Sofia Jarls tre viktiga frågor i landstings- och regionfullmäktige!
1. Nära vård.
– Vården i Dalarna måste bli bättre och 
mer tillgänglig. Jämfört med andra är  
det inte försvarbart att vi har så dålig  
tillgänglighet. Vi har för få vårdcentraler, 
för långa köer och det är svårt att  
rekrytera personal.

2. Psykisk ohälsa.
– Det är ett ökande problem i länet, där 
unga och kvinnor är särskilt drabbade. 
Här måste vi jobba mer förebyggande 
med minst en familjecentral i varje  
kommun och få ihop vårdkedjan så  
att ingen faller mellan stolarna.

3. Näringslivsutveckling.
– Mycket av pengarna till vår välfärd 
kommer från företag som anställer 
människor, producerar produkter och 
betalar skatt. Därför måste de ha bra 
förutsättningar att verka i Dalarna.  
 Där är det bland annat viktigt med  
bra infrastruktur.
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Kryssa en Centerpartist!
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VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE(Regionfullmäktige)

1. Sofia Jarl, Gagnef2. Anna Hed, Mora3. Jonny Jones, Rättvik4. Göte Persson, Falun5. Christina Bröms, Mora6. Linda Zetterström, Borlänge7. Mikael Thalin, Orsa8. Sara Persson, Avesta9. Pär Kindlund, Malung-Sälen10. Anette Granegärd, Hedemora11. Oscar Sjökvist, Borlänge12. Joakim Storck, Falun13. Kjell Tenn, Älvdalen14. Gunilla Berglund, Avesta15. Niclas Bodin, Säter16. Annika Simm Eriksson, Vansbro17. Tommy Hafvsdalen, Falun18. Mauritz Bropetters, Ludvika19. Agneta Ängsås, Falun20. Mats Fogelström, Leksand21. Adam Carlsson, Smedjebacken22. Mohamed-deeq Barkhadle, Ludvika23. Torbjörn Ulriksen, Mora24. Ulrika Liljeberg, Leksand25. Daniel Drugge, Falun26. Per-Anders Westhed, Falun27. Joanna Stridh, Rättvik28. Mathias Westin, Falun29. Fredrik Jarl, Gagnef30. Dan Westerberg, Falun31. Owe Ahlinder, Hedemora32. Karin Örjes, Borlänge33. Anneli Hultgren, Vansbro34. Michael Arvidsson, Säter35. Jan Spånberg, Älvdalen36. Mohamed Abdi Mohamoud, ”Fanax”, Borlänge37. Lillemor Gunnarsson, Hedemora38. Johanna Hallin, Gagnef39. Kristina Lundgren, Hedemora40. Jan Segerstedt, Orsa41. Kenneth Dahlström, Leksand42. Anders Lundin, Vansbro43. Jan-Olof Källström, Avesta44. Stina Munters, Vansbro45. Lars-Olov Liss, Vansbro46. Bernt Westerhagen, Orsa47. Karin Bogg, Älvdalen48. Mikael Gotthardsson, Hedemora49. Agneta Åhs-Sivertsen, Malung-Sälen50. Jan Olof Karlsson, Ludvika51. Jan Gustafsson, Smedjebacken52. Håkan Jansson, Smedjebacken53. Britt-Marie Romlin, Falun54. Anders Ors, Falun

VAL TILL RIKSDAGEN

1. Peter Helander, Mora

2. Ulrika Liljeberg, Leksand

3. Per-Anders Westhed, Falun

4. Sol Höglund, Falun

5. Camilla Andersson Sparring, Falun

6. Michael Arvidsson, Säter

7. Sofia Jarl, Gagnef

8. Mohamed Abdi Mohamoud, ”Fanax”, Borlänge

9. Mikael Thalin, Orsa

10. Anna Hed, Mora

11. Christina Bröms, Mora

12. Joakim Storck, Falun

13. Stina Munters, Vansbro

14. Annette Riesbeck, Rättvik

15. Sara Persson, Avesta

16. Oscar Sjökvist, Borlänge

17. Johanna Hallin, Gagnef

18. Kjell Tenn, Älvdalen

19. Dan Westerberg, Falun

20. Gunilla Berglund, Avesta

21. Agneta Ängsås, Falun

22. Pär Kindlund, Malung-Sälen

23. Mauritz Bropetters, Ludvika

24. Jan Spånberg, Älvdalen

25. Torbjörn Ulriksen, Mora

26. Mathias Westin, Falun

27. Anders Lundin, Vansbro

28. Agneta Åhs-Sivertsen, Malung-Sälen

29. Torbjörn Högberg, Ludvika

30. Tommy Hafvsdalen, Falun

31. Pär Fritjofsson, Rättvik

32. Jan-Olof Källström, Avesta

33. Jan Olof Karlsson, Ludvika

Sofia Jarl och Peter Helander.
DALARNA


