
Kraft att leda Arvika!
Så blir vi en attraktiv kommun       

Moderaterna vill skapa en positiv och välkomnande anda 
som inger stolthet över att bo och verka i vår kommun. En 
ordnad ekonomi och tydlig styrning är en förutsättning 
för att skapa välfärd för invånarna! Vårt fokus är trygghet, 
attraktionskraft och utveckling. Det ska byggas bostäder i 
attraktiva miljöer, jobben ska bli fler och det ska sjuda av 
liv och aktiviteter. 

 ArvikaModeraterna

Pål Jonson
Riksdagsledamot 
för Värmland

Henrik Samuelsson
Sjukvårdspolitik
Region Värmland

Kristina Bengtsson Nilsson
Opposionsråd och gruppledare
för Moderaterna i Arvika



ArvikaModeraterna

Trivsam stad med levande landsbygd

Hamnområdet är en unik miljö för Arvikas framtid. Mo-
deraterna vill att området görs tillgängligt och attraktivt 
för både arvikabor och besökare, ung som gammal. Det 
ska finnas ytor för rekreation, fritid, caféer och eventuellt 
ett kallbadhus. Bostäder, gärna med ett 55+boende, tycker 
vi bör byggas i området närmare ANC. 
Vår trivsamma stadskärna ska bevaras och utvecklas.

För att kunna bo och leva på landsbygden krävs en viss 
servicenivå med exempelvis förskola och skola. Ett ut-
vecklat samarbete med byalagen och företagar-förening-
arna är ett måste.

Ett gott näringslivsklimat

Ett dynamiskt näringsliv är en förutsättning för Arvikas 
framtida utveckling. Moderaterna vill att Arvika ska vara 
en kommun som man vill leva, arbeta och bo i. Ledorden 
ska vara möjliggörande myndighetsutövning och respekt-
fullt bemötande. Första frågan ska vara: Vad kan vi göra 
för dig? God framförhållning och snabb handläggning är 
viktigt för ett livskraftigt Arvika. Att konkurrensutsätta 
delar av kommunens verksamheter ger högre kvalité, mer 
valuta för skattepengarna och gör att fler företag, inte 
minst lokala, kan få mer jobb och därmed expandera.
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God och nära vård

Äldreomsorgen ska vara personcentrerad, trygg och med 
möjlighet att välja utförare. Vi vill därför konkurrensut-
sätta byggande och drift av ett nytt särskilt boende, even-
tuellt kombinerat med ett trygghetsboende. 

Kompetenta medarbetare är centralt för en kvalitetssäk-
rad äldreomsorg. Goda arbetsvillkor och arbetsmiljö lik-
som möjlighet att välja arbetsgivare är av största vikt för 
att rekrytera och behålla personal. Detta ger arbetsglädje 
och trivsam miljö för alla.

En kunskapsfrämjande skola

Det viktigaste i skolan är samspelet mellan lärare och elev 
samt kunskapen som förmedlas. Det krävs duktiga peda-
goger med hög kompetens och arbetsro i klassrummet för 
att ge alla elever en god lärmiljö. 

Främja psykisk hälsa i skolmiljön genom att anpassa 
kunskap- och betygskrav till ungas utveckling och förut-
sättningar. Arbeta förebyggande genom att satsa på tidig 
upptäckt och stöd till unga med risk för sämre psykisk 
hälsa.

Företagande och omvärld måste få en tydligare roll i 
skolan redan från lågstadiet. Alla elever ska ges de bästa 
förutsättningar för framtida studier och yrkesliv. Samver-
kan med näringslivet måste stärkas vid utformningen av 
yrkesutbildningar.                               
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Solstaden Arvika

Klimatförändringen kommer att kraftigt påverka våra liv 
i framtiden. Vårt beroende av fossil energi måste bry-
tas. Vi vill att miljöhänsyn får ökad tyngd i kommunens 
alla verksamheter. Ingen kan göra allt men alla kan göra 
något!
Arvika - Sveriges solstad! Vi har goda förutsättningar för 
detta. I Arvika finns solcellsparken, solcellsfabriken och 
inte minst Glava Energy Center. För att balansera sol-
kraften måste vi dessutom bevara och utveckla vår små-
skaliga vattenkraft. De gröna näringarna och bioenergi är 
viktiga komplement.

Vi vill göra Arvika till Sveriges Solstad!

k k k

                
Är du en köksbordspolitiker?

Ta med dina idéer och bli medlem i Moderaterna i Arvika genom att:
Swisha 100 kr till 123 336 0070

eller gå in på: www.moderaterna.se 

Vårt hela valprogram finner du på 
www.arvikamoderaterna.se

Börje Wahlund Kristina Bengtsson Nilsson
Ordförande Gruppledare     
borje.wahlund@arvika.se kristina.bengtsson-n@arvika.se   
070-693 5038 073-065 1943     


