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VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

1 Anna-Lena Carlsson, Ransby2 Dag Nyström, Vestby
3 Karin Täppers, Torsby
4 Anna Melin Nyström, Vestby5 Claes Widell, Sysslebäck
6 Bengt Enneby, Torsby
7 Inga-Britt Keck-Karlsson, Mårbacken8 Linn Karlsson, Sysslebäck
9 Alf Larsson, Ransby

10 Sven Täppers, Utterbyn
11 Björn Butendeich, Digerberget12 Torbjörn Jansson, Fensbol13 Jan-Olof Olsson, Lekvattnet14 Kenneth Löschke, Stöllet
15 Udo Johansson, Sysslebäck

Våra barn och unga ska erbjudas en förskola och 
skola där alla får utgå från sina egna förutsätt-
ningar. Skolan ska aktivt arbeta för att alla ele-
ver ges möjlighet att nå fullständiga betyg. 
För att möjliggöra att fl er kommer ut i arbete vill 
vi satsa mer på gymnasie- och vuxenutbildning. 
Alla elever som är i behov av skolskjuts ska få det 
oavsett vilken skola man väljer att gå på.

Vi vill höja kvaliten inom vården och ge innevå-
nare ett meningsfullt liv utifrån individens behov. 
Alla funktionshindrade ska ha goda levnadsvill-
kor och det ska fi nnas möjlighet till olika boen-
deformer. Arbetet med psykisk ohälsa inom alla 
åldersgrupper ska vara av toppkvalitet.

Vi vill lägga större fokus på skogen som en re-
surs, och vill värna om äganderätten. Att vi i en 
skogskommun som Torsby ska bygga i trä är en 
självklarhet. Jordbruksmark med ett aktivt jord-
bruk möjliggör öppna landskap, säkrar matpro-
duktionen och självförsörjningen. 

Betydelsen av enskilda vägar för allmänheten 
måste tydliggöras, och kommunens ekonomiska 
stöd för dessa delar av vägnätet måste öka. Den 
enskilda vägen är viktig för kommunens service-
funktioner, post, hemtjänst och räddningstjänst.

Ett rikt kulturliv och ett aktivt friluftsliv är 
viktigt för att människor ska bo kvar i kommunen 
och fl er ska fl ytta hit. Vi vill med olika medel sti-
mulera fl er aktiviteter och evenemang genom till 
exempel olika stöd och enklare regler.

KOMMUNFULLMÄKTIGE   Torsby

Anna-Lena Carlsson
Ransby, Näringslivsutvecklare
“Det är i företagen som jobben 
skapas.“

Dag Nyström 
Vestby, Skogsmästare
“Välutbildade lärare för elevens 
bästa.“

Karin Täppers 
Torsby
Hem- och konsumentkunskapslärare
“Maten, människan och miljön.“

Vi tar ansvar för Torsbys bästa

Anna Melin Nyström 
Vestby, Skogsmäklare
“Ett aktivt skogsbruk för Torsbys 
bästa.“

Claes Widell
Sysslebäck, Pensionär
“Föreningslivet stärker hälsan!“

Bengt Enneby
Torsby, Boendestödjare
“Fokus på barn- och ungdomars 
psykiska hälsa.“

FÖR
HELA

TORSBYS
BÄSTA

enterpartiet är en grön liberal kraft. Vi 
värnar om jämställdhet, allas lika värde 
och medmänsklighet. Torsby kommun 

ska vara en grön, trygg och företagsam kommun 
där alla medborgare ska ha stort infl ytande över 
sin vardag. Detta innebär att det är viktigt med 
korta beslutsvägar och att alla ska själva be-
stämma över sina liv.
Vi tror på valfrihet, att våga och att vara modiga.
Centerpartiet har en stark framtidstro men ser 

också att det fi nns utmaningar.
Torsby kommun har många duktiga entreprenö-
rer, spännande och expanderande företag.
För att skapa förutsättningar för god tillväxt 
och fl er etableringar måste vi arbeta för att vara 
en attraktiv samarbetspartner som bemöter fö-
retag väl. Grunden för hållbar utveckling är möj-
ligheten att bo och verka i hela kommunen. 
Vi vill att fl er delar av den kommunala verksam-
heten fl yttas utanför tätorten där så är möjligt.

C        ʺDu ska 
kunna bo, leva 
och arbeta i hela 
Torsby kommun.ʺ

       ʺDu ska 



www.centerpartiet.se/varmland

Vi vill

• ha fl er företagsnära utbildningar 

• bygga ut snabbt bredband i hela Värmland

• se en mer fl exibel kollektivtrafi k 

• ständigt utveckla det off entliga kulturstödet

• satsa på gröna energikällor 

• att fl er ambulanser fi nns tillgängliga 

• införa ett snabbspår för barn på 1177 

• ha mer valfrihet i psykiatrin med fl er aktörer  
 för ökad tillgänglighet

• att distriktssköterskor har möjlighet att
 öppna egna mottagningar

I Värmland ska alla kunna leva ett gott liv, varje 
dag. Den som är uppväxt här eller fl yttar hit ska 
enkelt hitta ett boende, kunna utbilda sig hela 
livet och snabbt ta sig till och in i arbete och egen 
försörjning. 
Du som röstar har möjlighet att bidra till ett Värm-
land som styrs handlingskraftigt och ansvarsfullt. 
En röst på Centerpartiet är en röst på en grön och 
liberal politik med människan i centrum. 

Vi går till val på våra gröna, liberala värderingar 
och för en politik som gör skillnad i vardagen.

Oavsett om man bor på landsbygden, i mindre or-
ter eller i staden ska människor ha likvärdiga möj-
ligheter att leva, arbeta, driva företag och känna 
trygghet. Likvärdiga möjligheter innebär inte lik-
formighet. Samma utmaning kan lösas på skilda 
sätt. Politiken behöver därför utformas med en 
insikt om att förutsättningarna ser olika ut.
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KANDIDATER TILL RIKSDAGEN

Daniel Bäckström, Riksdagsledamot, Sä�  e

Mona Smedman, Organisationsutvecklare, Arvika

Erik Evestam, Verksamhetsutvecklare, 
 Värmlands Nysäter

 Anna-Lena Carlsson,  Näringslivsutvecklare,   
 Sysslebäck

Jens Östergren, Tjänsteman, Karlstad

KANDIDATER TILL REGION VÄRMLAND


