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VI KAN LEDA ÄLVDALENS KOMMUN MED  
LEDORD SOM ORDNING & REDA

Ett hoppfullt gäng från hela kommunen  
med framåtanda till er tjänst...

Titta  
in i vår  

valfolder!

ÄLVDALEN



Vi står för tydligt ledarskap som nu behövs för att även fortsättnings- 
vis möta kommande stora utmaningar för en landsbygdskommun av 
Älvdalens storlek. Det betyder att alla i den kommunala organisationen 
tar sina roller och bidrar till en trygg, trivsam och välkomnande  
arbetsmiljö. 

Som alltid är vi i Centerpartiet ett modigt, ärligt och envist gäng.  
Yngre som äldre, med en bred arbetslivserfarenhet som är viktig för 
att lyssna in olika vägval inför beslut. Vi törs, vill och vågar sticka  
ut hakan och ifrågasätta för att åstadkomma förbättringar inom  
kommunens alla verksamheter.

Centern tänker på dig som kommuninnevånare. Genom väl fungerande 
verksamheter, där personal känner trygghet, arbetsglädje och har 
goda arbetsvillkor tillhandahåller vi en hög kommunal service inom  
alla förvaltningar.

KOMMUNvalet!

Kjell Tenn, kommunalrådskandidat  
Så var det dags igen att räta upp  
kommunens dåliga/bräckliga ekonomi. 
Centerns ledord är ORDNING  
och REDA.

Fungerade 2011-2014 då Centern var  
i majoritet. Bara så kan vi utveckla  
och ha en god, trygg och hållbar  
kommunal samhällsservice för våra 
kommuninnevånare.

Erfarenhet  
OCH känsla

Val till 
kommunfullmäktige

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

1. Kjell Tenn, Utbildare, Evertsberg

2. Maria Eriksson, Sjuksköterskestuderande, Västäng

3. Jan Spånberg, Driftingenjör, Idre

4. Marica Leandersson, Specialpedagog, Kyrkbyn

5. Daniel Nyström, Fastighetsmäklare, Brunnsberg

6. Edita Pinxter, Samhällsstrateg, Gåsvarv

7. Henrik Skottheim, Jobbcoach, Storbrott, Kyrkbyn

8. Karin Bogg, Företagare, Gåsvarv

9. Patrik Samuelsson, Transportledare, Kyrkbyn

10. Kristina Wahlström, Hovslagare, Idre

11. Göran Olsson, Förskollärare, Kyrkbyn

12. Maria W Abrahamsson, Skolkurator, Holen

13. Patrik Skord, Butiksbiträde, Dysberg

14. Karita Graf, Diversearbetare, Lövnäs

15. Anders Lagerberg, Ekonom, Östäng

16. Kerstin Lagerberg, Pensionär, Östäng

17. Stig H Spånberg, Fjällbonde-Fäbodbrukare, Särna

18. Petra Samuelsson, Personlig assistent, Gåsvarv

19. Anders Högberg, Kyrkbyn, Älvdalen

20. Madelene Persson, Jobbcoach, Kyrkbyn

21. Uno Spånberg, Vårdbiträde, Särna

22.	Ann-Sofie	
Upphagen,	Lär

arstuderande,	
Kyrkbyn

23. Tore Eriksson, Jordbrukare-Mjölkbonde, Östäng

24. Anita Tenn, Undersköterska-Demensvård, Evertsberg

25. Bo Olsson, Fabriksarbetare, Evertsberg

26. Birgitta Åslund-Jansson, Mångsysslare, Evertsberg

27. Roland Dahlström, Pensionär, Idre

Älvdalen

0004-12461

Toppnamnen i Älvdalen: Kjell Tenn,  
Maria Eriksson och Jan Spånberg.



barnomsorg 
En barnomsorg som på ett bra sätt till- 
fredställer familjens olika behov. Det ska 
kännas tryggt för både föräldrar och barn 
att lämna och bli lämnad på förskola.  
Behörig och lämplig personal tillsammans 
med lagom stora barngrupper ska vara 
grundpelare. 

grundskolan
Det behövs en grundskola med både ramar och kramar, där varje  
elev uppfattas som unik och får möjlighet att lära. Skolan ska se  
varje elevs behov och möjligheter. Ett starkt ledarskap med ordning 
och reda, behöriga utbildade och lämpliga lärare som agerar som  
goda förebilder för våra barn och ungdomar. 

gymnasieskolan
Alla elever i gymnasieskolan ska få en ärlig chans att lyckas oavsett  
om de läser en teoretisk eller praktisk inriktning. Genom samverkan 
med	arbetsmarknaden	kan	fler	göra	välgrundade	val.	Entreprenöriellt	
lärande ska vara ett förhållningssätt i skolan. Möjlighet till ungt före-
tagande	skall	finnas	på	alla	program.	

musikskola
Musiken är ett av kommunens bästa varumärken. Musiken har satt 
Älvdalen på världskartan. Vi vill fortsätta värna om att ungdomar med 
musikintresse får chans att föra våra traditioner vidare och bli våra  
nya framgångsrika ambassadörer.  

EN bra skola för alla

Öppna landskap och
Näringsrik mat som
är Lokalproducerad!   
Det är nyckeln till att
eleverna orkar med studierna!

Hälso- och sjukvården är till för din skull, att hjälpa dig till ett hälso-
samt liv och att ge dig vård och omsorg på dina villkor och utifrån  
dina behov om du blir sjuk. 

• Kontinuitet är viktig för att känna trygghet i vården. Som patient  
 ska du ha en fast vårdkontakt, med möjlighet till fast läkarkontakt.

• Vårdcentraler är viktiga för oss på landsbygden och att de är nära   
 och lättillgängliga när vi behöver vård. De ger oss trygghet varhelst   
 vi bor.

• Tillgång till stöd för psykisk ohälsa blir bättre.

• Vi ska inte behöva föda barn i bilen. Ett BB i Mora minskar risken.

• Bra och nära tandvård med skälig väntetid. Tandvård där hög- 
 kostnadsskyddet träder i kraft om så behövs.

• Hemsjukvården behöver utvecklas till exempel genom närsjukvårds-  
 team för att äldre och sköra patienter ska slippa åka in och ut från   
 akutmottagningar i onödan.

• Den digitala utvecklingen ger nya möjligheter som ska tas tillvara  
 för att öka tillgänglighet.

TRYGGHET i vården



Hälso- och sjukvården är till för din skull, att hjälpa dig till ett hälso-
samt liv och att ge dig vård och omsorg på dina villkor och utifrån  
dina behov om du blir sjuk. 

• Centerns vision är att alla ska ha möjlighet till en bra ålderdom.  
 Detta innebär att kunna må så bra som möjligt, känna sig trygg,  
 inte vara ensam, bemötas med respekt och få ett meningsfullt  
 liv. Därför vill vi att människors delaktighet ökar i hur den egna  
 omsorgen ska utföras.

• Du får den hjälp du behöver på ett bra sätt och på dina villkor.  
 Kontinuitet är viktigt.

• Människan i behov av omsorg ska kunna välja utförare av vård  
 och omsorg – LOV ”lagen om valfrihet”. 

•	Det	byggs	fler	äldreboenden	i	kommunen.

•	Det	ska	finnas	bra	mötesplatser	på	de	olika	boendena,	en	mötes- 
 plats som sjuder av liv och aktiviteter.

TRYGGHET MED omsorg

centerpartiet vill att...

Älvdalen ska vara en attraktiv kommun för företag att investera  
i. Det är företagsverksamhet som skapar jobb i vår kommun och  
därför behöver vi en bra kommunal service, ett bra företagsklimat  
och en bra livsmiljö.

• Arbete och utveckling har en viktig roll för dem som står längst  
 bort från arbetsmarknaden. 

• Människor med lokal kännedom är en fördel i arbetet med att  
 hjälpa, stötta och inspirera till framtidstro. Vi vill att arbets- 
 förmedlingens medel omfördelas till förmån för kommunens  
 mer effektiva organisation.

• Centern vill vara med i utvecklingen av turistnäringen.

• Öka nyttjande av Älvdalens skjutfält.

• Upprustning av järnväg bör ske mellan Märbäck och Mora.

En företagsvänlig  
kommun



Vi	behöver	bli	fler	kommuninnevånare	 
i vår kommun. Då måste vi bli bättre  
på att marknadsföra vår fantastiska 
kommun som möjligheternas kommun. 

Centerpartiet vill satsa på:
• Attraktiva bostadsområden i hela  
 kommunen.

•	En	väl	fungerande	kollektivtrafik.

• Upprustade vägar med gatubelysning.

• Fortsatt satsning på bredband.

•	Trafiksäkra	genomfarter.

• En väl fungerande och effektiv   
 kommunal organisation med god 
 samhällsservice för våra kommun-  
 invånare.

Leva och bo i  
hela kommunen 

Våra jordbruk ger samhällsnyttor i form av god djuromsorg, säker 
mat, öppna landskap, god miljöhänsyn och arbetstillfällen. Våra 
byar berikar vår kommun och vi kan därför känna oss som lantisar, 
på riktigt. Skogsbruket för den enskilda markägaren är viktigt och 
äganderätten tummar vi inte på.

• Vi vill satsa på levande landsbygd, som kan producera klimatsmart  
 och närproducerad mat. 

• Vi vill göra det möjligt för kommuner att handla lokalt och smart  
 och inte hindras av upphandlingsregler. Mat utgör en viktig del  
 av vår välfärd.

jordbruk och mat



Centerpartiet arbetar för att människor som bor på landsbygden  
skall kunna känna sig trygga i sin vardagsmiljö. Vi driver en  
verklighetsbaserad, anpassad och trovärdig rovdjurspolitik. 

Vissa unika kulturarv, jägarintressen och näringar har svårt  
att leva vidare med alltför stora rovdjursstammar. Hit hör  
bland annat fäbodkulturen, renskötsel och löshundsjakt.

Centern var med och beslutade om en vargfri kommun. Vi arbetar  
vidare med att det också blir en sanning, även om det tar tid  
att genomföra.

hållbar 
rovdjurspolitik

Vi tror på småskalighet och lokala lösningar. Därför är det  
självklart att stödja det rika kultur-, idrotts- och föreningslivet.  
Byarnas lokala utvecklingsarbete ger liv och energi i det lokala 
demokrati-arbetet som vi vill främja.

Vi	vill	särskilt	satsa	på	kvinnors	och	ungdomars	inflytande	 
samt deltagande i politik och samhällsutveckling. Vi vill bygga  
kommunens framtid och välmående genom medborgardialog  
och demokratiska beslut.

ett gott liv i  
älvdalens kommun



• En kommunal ekonomi i balans.

• Att utveckla öppna mötesplatser för ungdomar.

• Att stödja bevarandet av Älvdalskan.

• En fortsatt satsning på bredband.

• Att utöka möjligheter med Monztabanan.

• Att värna kommunens vårdcentraler.

• En minskad vargstam.

• Att utvärdera gemensamma samarbetsavtal med Mora och Orsa.

•	En	väl	fungerande	kollektivtrafik	i	hela	kommunen.

•	Att	ambulans	och	helikopter	ska	finnas	tillgänglig	inom	rimlig	tid.

• Att en del av vattenkraftens inkomst stannar i den kommun där 
 produktionen sker.

• Att den privata äganderätten inte får rubbas, talesättet ”det som 
 ingen äger vårdar ingen” gäller fortfarande.

• Att staten tar sitt ansvar för: kommunal skatteutjämning, natur- 
	 vård,	polis,	trafiksäkerhet,	vägunderhåll	och	belysning,	driftstöd	 
 till enskilda vägar med mera.

• Att verka för utökning av ROT och RUT avdrag.

• Att behålla musikskolan. Vi värnar om musiken som satt Älvdalen 
 på världskartan. 

Vi kommer särskilt  
att arbeta för:

ORDNING OCH REDA!
RÖSTA DÅ PÅ CENTERN I KOMMUNVALET.


