
  
Hela Melleruds kommun ska leva och utvecklas! 

    
                    
Vi vill fortsätta och utveckla arbetet inom: 
 

• Trygghet och Omsorg 
• Boende, Skola & Kollektivtrafik 
• Jobb, Företags- & Föreningsklimat 

 
   

RÖSTA PÅ OSS I CENTERPARTIET,  
Vi formar framtiden tillsammans med Dig! 

FRAMÅT!
 

 



    Trygghet, boende, skola … allt hänger ihop! 
 
• Allt börjar med kommunens ekonomi …  Centerpartiet 

tar ansvar för en, sund och stabil, kommunal ekonomi!  
 
• Vi behöver bli fler invånare & skattebetalare i kommunen för 

att kunna ge en fortsatt god samhällsservice och framtidstro!  
 
• Kommunen ska utnyttja sitt geografiska läge med 

pendlingsavstånd till flera storstäder, unika boendemiljöer och 
rimliga fastighetspriser. 

 

• Trygghet och rättssäkerhet för oss kommuninnevånare är A 
och O. Det måste utvecklas med andra myndigheter. 
Centerpartiet satsar på fler poliser på mindre orter. 

 

• Kommunen har en uppskattad omsorg men allt kan bli bättre. 
Med en bättre ekonomisk effektivitet utan avkall på kvalitet 
och omhändertagande ska en modern omsorg utvecklas i hela 
kommunen. 

 
• Det nya särskilda boendet som ska byggas på Ängenäs är ett 

steg i omsorgsutvecklingen. 
 
• Trygghet i omsorgen för brukarna innebär att omvårdnad & 

omsorg känns personlig. Arbetet ska utföras med så få 
personalbyten som möjligt. Omsorgs- & språkkompetens ska 
vara hög.  

 

• Integration genom bättre språkutbildning och tidig 
samhällsintroduktion för att snabbare komma i arbete och 
egen försörjning.  

 

• Skolan ska vara i framkant, sätta eleven i centrum, erbjuda 
god skolmiljö och hög kompetens hos personalen. 

 
• Barnomsorg & Fritidsverksamhet ska ha en flexibel 

utformning. 
 
• Barnskötares kompetens ska  

tillvaratas i kommunens verksamhet.



  JOBB, Företag & föreningar gör skillnad 

 
• För att få fler invånare i kommunen behövs nya jobb, 

starka företag och livskraftiga föreningar för att lyckas! 
 
 
• Vi behöver skapa lösningar så att meningsfullt arbete eller 

praktikplatser finns för ALLA! Det gör vi genom bättre 
samverkan inom kommunen, med andra myndigheter, företag 
och föreningar för att skapa en mer gynnsam arbetsmarknad. 

 
 
• Kommunen måste ge förutsättningar för stora och små företag 

samt föreningar att utveckla sina verksamheter. Det ska ske 
genom god service, gott bemötande, lyhördhet och snabba 
beslut. Centerpartiet vill skapa ett gott företags- och 
föreningsklimat. 

 
• Småföretagen, de under 50 anställda, skapar ca. 3 av 4 nya 

jobb i Sverige. Dessa småföretag ska stöttas för att utvecklas 
i alla delar av kommunen. 

 
 
• Besöksnäringen sysselsätter alltfler och växer sig allt starkare. 

Vi kommer – i dialog med näringen – att skapa de bästa 
förutsättningarna för en fortsatt tillväxt! Framåt! 

 
 
• Melleruds kommun ska vara en attraktiv, 

utvecklingsorienterad arbetsgivare med hög kompetens hos 
personalen. 

 
 
• Kommunen ska ha ett bättre och mer aktivt stöd till 

föreningslivet som skapar utveckling och meningsfylld fritid för 
oss. Dessa mötesplatser motverkar utanförskap. Kompetens 
och olikheter kan och ska tas till vara. 

 



kultur 
• Kommunen har ett fantastiskt rikt kulturutbud! Konst, musik, 

muséer, evenemang och ett föreningsliv som lockar såväl 
boende som besökare. Kulturutbudet är en viktig 
attraktionsfaktor som Centerpartiet vill utveckla och stödja! 

 

INFRASTRUKTUR 

• Kollektivtrafiken ska utvecklas och göras mer tillgänglig för 
pendling, in & ut i kommunen, för arbete, utbildning & fritid 
liksom resor inom kommunen. 

 
• Nya stationer i Dalsland samt kvälls- & Norgetåg är 

prioriterat! 
 
• Kommunens delar ska bindas samman för att möjliggöra 

boende, studier och service.  
 

Närodlad ENERGI ger fossilfri kommun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rösta 
På 

Centerpartiet 
Riksdag, region & kommun 

https://www.centerpartiet.se/val-2018 
https://www.centerpartiet.se/lokal/fyrbodal/mellerud/startsida
 

Anders W Jonsson, Centerpartiets 
vice ordf. besöker Biogas Brålanda 

 

Grön tillväxt 
och 

miljöansvar! 
Våra beslut ska 
vara hållbara!  
Grön utveckling 
och närodlat ska 

premieras!  
 
 

https://www.centerpartiet.se/val-2018
https://www.centerpartiet.se/lokal/fyrbodal/mellerud/startsida

