
Vår kommun är en bra 
kommun att leva och bo i 

För att kunna behålla vår service och utveckla  
kommunen krävs framtidstro, kreativitet  

och samverkan. Tillsammans skapar vi  
visioner och ett hållbart samhälle

                                
Vi vill leda 

utvecklingen 
#framåt!

VANSBRO KOMMUN



Långsiktigt hållbara lösningar, god ekonomisk hushållning och  
hög kvalitet i verksamheterna kräver enighet över partigränserna. 
Centerpartiet har visat att detta är möjligt. 

Övergripande mål

En centerpartist i Vansbro – nära dig
Stina Munters, kommunalråd i Vansbro 
Har du frågor till Stina?  
Skicka dem till: stina.munters@vansbro.se

Leva och bo
För att Vansbro ska vara en attraktiv kommun vill Centerpartiet:

• uppmuntra lokala initiativ för att bibehålla och utveckla lokal service

• fortsätta att utveckla våra lokala servicepunkter i samverkan med   
 intresseföreningarna bland annat för att stärka turistnäringen och   
 säkerställa en god krisberedskap

• sätta arbetsmiljö och målarbete högt på agendan i kommunens  
 alla verksamheter

• arbeta förebyggande för en bättre folkhälsa

• omarbeta LIS-planen för att möjliggöra byggande i strandnära läge

• hitta former för medborgardialog och information som leder framåt

• att öppettider i kommunens verksamheter ska möta medborgarnas   
 behov.

Uppmuntra engagemang
och Näringsliv
Ett starkt näringsliv genererar resurser till vård, skola och omsorg. Vi 
vill fortsätta att förbättra företagsklimatet i kommunen genom att:
• Utöva en stödjande myndighetsutövning. Det skall vara lätt att göra rätt
• Hitta enkla former för dialog mellan företagare och kommunen
• Turist- och kommunal information finns tillgänglig i alla kommundelar
• Verka för att Snöåområdet blir en motor för idrottsturismens utveckling

företagsklimatet
Ett starkt företagsklimat genererar resurser till vård, skola och omsorg.  
Vi vill fortsätta att förbättra företagsklimatet i Vansbro genom att:

• arbetssättet i projektet Tillväxt och Tillsyn görs permanent.  
 Vi hjälper medborgare och företagare att göra rätt för att utveckla  
 besöksnäringen  
• se till att det finns tillgänglig turistinformation i alla kommundelar  
• verka för att Snöåområdet med Snöå Skidstadion blir en motor  
 för idrottsturismens utveckling.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf och Stina Munters.



Barnen är det  
viktigaste vi har
Centerpartiet vill bygga från grunden och bidra till 
goda uppväxtvillkor. Vi vill:
 
• Införa en familjecentral i samarbete med Landstinget för tidiga  
   insatser och lättillgängligt stöd  
• Arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa  
• Införa mer fysisk aktivitet på skoltid för alla åldrar i syfta att stärka 
   barn och ungas hälsa och öka måluppfyllelsen i skolan  
• behålla fritidschecken  
• Centerpartiet tror på valfrihet. Vi tror att konkurrens är bra  
 – det ställer krav på god kvalitet och vi tycker att Olympicaskolans  
 verksamheter skapar ett mervärde  
• Centerpartiet tror på moderna lärmiljöer anpassade för barn i behov  
 av särskilt stöd. Det skapar mervärde för alla  
• Centerpartiet tror på en gemensam värdegrund, att ”OLIKA” berikar  
   ska genomsyra alla verksamheter

centerpartiet vill ha:  
• valfrihet inom omsorgen  
• fortsatt verksamhet på Bergheden, även när kommunens nya  
 särskilda boende finns på plats  
• trygghetsboende där viss service erbjuds  
• högre andel nöjda brukare och anhöriga  
• hemtjänst med stort brukarfokus.

Nära och tillgänglig vård
För Centerpartiet är det en självklarhet att det finns tillgång till  
läkare och tandläkare vid vår vårdcentral. Vi vill:

• utveckla vården genom digitala och mobila lösningar

• att brukarens bästa ska stå i fokus i all samverkan med andra 
 aktörer. 

äldremiljö
Vansbro kommun är en del av världen. Vi måste ta ansvar för det  
som tär på miljön och skapa goda förutsättningar för kommande  
generationer. 

Vi vill:
• säkra dricksvattenförsörjningen   
• öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel i våra 
 verksamheter   
• aktivt arbeta med lokala och regionala miljömål.



Oavsett storlek har alla kommuner samma åtaganden. Vi tror på  
samverkan med andra: kommuner, privata aktörer och föreningar.

infrastruktur  
och kommunikation
Vi vill verka för:
• en fortsatt upprustning av Västerdalsbanan

• att Inlandsbanan och ”Det tredje spåret” öppnas

• en hög standard på E16 genom kommunen

• att slutföra bredbandsutbyggnaden.

Samverkan med andra

– grunden för Centerpartiets politik
Vi tror att alla kan bidra till samhällsutvecklingen efter egen förmåga.

• De som står längst från arbetsmarknaden ska få möjlighet till egen   
 försörjning genom individanpassade lösningar. 

• Vi vill utveckla gymnasiet och vuxenutbildningen så att den möter  
 arbetsmarknadens behov.

Alla människors  
lika rätt och värde

Fråga dem gärna om Centerpartiets politik i Vansbro. 

Anneli Hultgren 
anneli.hultgren@centerpartiet.se

Lars-Olov Liss  
lars-olov.liss@centerpartiet.se

CENTERPARTISTER  
I VANSBRO – NÄra DIG



• Årskurs 6 har flyttat tillbaka till byskolorna. 

• Fritidscheck för barn och unga 0–18 år har införts.

• Internkontrollarbete för granskning av den egna verksamheten  
 har påbörjats.

• Arbetet med systematiskt kvalitetsarbete med start inom skolans   
 område har tagit fart.

• Arbetet med ett gemensamt räddningsförbund har påbörjats.

• Tillväxt- och tillsynsprojekt har inletts för att skapa ett nytt arbets-  
 sätt för bland annat tillsyn mot företagen (Rättviksmodellen).

• En ny sträckning av E16 har påbörjats.

• Västerdalsbanan rustas för godstrafik.

• Medfinansiering har gjorts till utvecklande projekt som till exempel   
 Dalapop, satsning på cykel- och vandringsled, Snöå skidstadion  
 och upprustning av bygdegården i Nås. 

• En aktivitetspark i Vansbro för alla åldrar har påbörjats.

• Mor Eriks torg i Dala-Järna har rustats.

• Sex miljoner har investerats i lokaler för förskola och förskoleklass  
 i Nås, Vansbro och Äppelbo.

• Byggnation och invigning av skola i Dala-Järna har genomförts.

• Kommunens arbetsmarknadsåtgärder har sammanförts till 
 Aktivitetscenter, med invigning av Café Unikum.

• Simhallens omklädningsrum har renoverats och tillgänglighets- 
 anpassats.

• Byggnation av ett nytt LSS-boende är långt framskridet.

• Habiliteringsersättning har återinförts.

• Projekteringen av nytt särskilt boende är i full gång.

DEtta har vi genomfört 
under mandatperioden  


