
Framåt  
för ETT nytt  

ledarskap i AVESTA
Ett grönare Avesta • Engagerade medborgare  
med inflytande över sin vardag • Höjd kvalitet  

på äldreomsorgen • Bättre integration

AVESTA



Kvaliteten inom vården och omsorgen för äldre bör höjas. Vi vill ge 
äldre ökade möjligheter att bestämma över sin vardag.

Föräldrar i Avesta kan välja vilken förskola och skola barnen ska gå i. 
Patienter kan välja vårdcentral. Men när man blir äldre och behöver 
hjälp hemma, får man inte längre bestämma själv. Centerpartiet tycker 
det ska vara möjligt att välja vilken hemtjänst och hjälp man vill ha. 

• Inför valmöjlighet inom hemtjänsten.  
• Öka personalens kompetens inom vård & omsorg.  
• Öka utbudet av olika boendealternativ för äldre.  
• Håll taxor och avgifter på en låg nivå.  
• Inför uppsökande verksamhet som förebygger olyckor i hemmet. 

Bra vård och  
omsorg hela livet

Ingen kan välja att inte påverkas av det som händer med naturen och 
klimatet. För att vi ska få ett hållbart samhälle måste alla ta ansvar.

Därför vill Centerpartiet i Avesta...
... att kommunen inför ett förbud mot att köpa in produkter som inne-
håller mikroplaster  
... att våra reningsverk kompletteras med ytterligare reningssteg för 
att få bort läkemedelsrester  
... bygga en solcellspark på Karlslundstippen när den är färdigtäckt  
... installera solceller på nybyggnationer och lämpliga befintliga  
byggnader  
... införa en lokal livsmedelsstrategi för att stärka den lokala produk-
tionen av mat – av miljöskäl, för nya jobb och för att säkra tillgången 
till mat i krissituationer  
... att åkermark som är särskilt lämpad för matproduktion ska undan-
tas från exploatering.

Frågor om miljö  
– det handlar om dig



Landstinget har bifallit Centerpartiets motion om projekt inom  
glesbygdsmedicin. Det ger möjlighet att öppna ett virtuellt vårdrum  
i Horndal där man ska kunna göra enklare provtagningar och upp- 
följning, uppkopplad via bildskärm mot vårdcentral och sjukhus.

• I Horndal finns behov av serviceboende, i samverkan med  
 Tallbackens äldreboende.  
• Mobila vårdteam, främst för äldre som bor hemma, sparar långa  
 och krävande resor till vårdcentral och sjukhus.   
• Centerpartiet i Avesta kräver att ögonmottagningen öppnas  
 på Avesta lasarett.

Horndals brukspark är en härlig mötesplats.

Närsjukvård i södra Dalarna
– en utveckling av Horndal

Vi behöver fler bostäder i hela vår kommun – villor, radhus, höghus  
och lägenheter. Vi behöver också både hyresrätter och bostadsrätter. 
Bristen på bostäder är ett bekymmer för ungdomar som ska flytta  
hemifrån, personer som får jobb i Avesta och äldre som vill lämna  
sina stora hus.

• För äldre måste fler alternativ byggas med till exempel service- 
 boende och mellanboende med bra tillgänglighet.

• Centerpartiet har lagt förslag om byggande i Horndal, Fors, Krylbo   
 och Karlbo. 

• Nya bostäder kan byggas klimatsmart, med låg energiförbrukning   
 som ger lägre boendekostnader. Ny teknik för hus i trä kan här  
 vara en lösning.

• Både privata och kommunala byggentreprenörer kan bygga  
 bostäderna vi behöver.

Bostäder i hela kommunen

I Fors möts bebyggelse från olika tidsepoker 
och här finns potential för fler bostäder.



Integrationen är en av de största frågorna i vårt samhälle. Center- 
partiet i Avesta ser våra nyanlända invånare som en tillgång och vill  
att de ska få goda förutsättningar att bo och verka här.

Nyckeln till integration är att lära sig språket, för att kunna arbeta  
och förstå hur det svenska samhället fungerar. Tyvärr är kvaliteten  
på SFI (Svenska För Invandrare) idag för låg. Det är för få av dem som 
går SFI som kommer ut med tillräckligt goda kunskaper i svenska. 
Företagen i Avesta söker arbetskraft och då krävs goda kunskaper i 
svenska. 

Centerpartiet i Avesta:
• vill se förbättringar inom SFI och vuxenutbildningen   
• vill ge mer stöd till verksamheter som hjälper nyanlända till arbete   
• vill ge stöd till föreningslivet i Avesta, som engagerar sig i verk- 
 samhet för nyanlända  
• står för medmänsklighet, humanism och långsiktighet i integrations-  
 frågan.

Förbättra integrationen 
– höj kvaliteten på SFI 

Jan-Olof Källström 
Bollsjö

Sara Persson 
Avesta

Karin Perers 
Mörtarbo

Behöver du hjälp med skjuts 
till vallokal, röstsedlar  
eller budröstning?

Annika Johansson 
Byås

Gunilla Berglund 
Brovallen

By-Horndal 
Kerstin Kalin, 0226-405 20, 070-398 41 56

Folkärna Norra 
Anders Flodström, 0226-310 78, 070-496 85 01

Avesta-Grytnäs 
Kristina Ohls, 0226-211 59, 070-226 97 17

Folkärna Södra 
Iris Johansson, 0226-660 07, 076-167 40 07

Ordförande  
Gunilla Berglund, 073-592 81 97



Vi ber om ditt  
förtroende
Vi ska arbeta för närodlad politik i hela Avesta kommun – där besluten 
tas så nära medborgarna som möjligt. Vi ska fortsätta att utveckla  
demokratin i kommunen med rådslag i alla kommundelar. 

Fler arbetstillfällen kan skapas inom de gröna näringarna turism,  
energi och livsmedelsproduktion. Kultur är också en viktig utvecklings-
faktor för vår kommun.

Kontakter och service till näringslivet måste kraftigt förbättras.  

– det är företagarna som skapar jobben!

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

1. Gunilla Berglund, Egenföretagare, Brovallen

2. Annika Johansson, Enhetschef, Byås

3. Jan-Olof Källström, Egenföretagare, Folkärna

4. Karin Perers, Skribent, Mörtarbo

5. Sara Persson, Utbildare, Avesta

6. Lars-Åke Carlsson, Pensionär, Skogsbo

7. Malin Sundmark, Köttproducent, Rotfallet

8. Erik Ingvarsson, Byggnadssnickare, Fors

9. Pernilla Eklund, Egenföretagare, Alsbo

10. Kristina Ohls, Grönsaksodlare, Norr Nävde

11. Kerstin Kalin, Lärare, Horndal

12. Per Perers, Systemutvecklare, Avesta

13. Böril Jonsson, Vattenvårdskonsult, Fors

14. Mia Lindmark, Ekonom, Horndal

15. Lea Malmivirta, Utbildare, Kvarnbro

16. Charlotta Arielsson, Kock, Räfsbo

17. Ingemar Eriksson, Lantbrukare, Knallasbenning

18. Jerry Harrysson, Pensionär, Karlbo

19. Iris Johansson, Undersköterska, Kvarnbro

20. Iva Morelius, Undersköterska, Digeräng

21. Jörgen Jåfs, Pensionär, Bergshyttan

Avesta

0004-13880


