
 

 



Nu får vi ordning på Arvika – Moderata satsningar 2023 
om vi får väljarnas förtroende att leda kommunen! 

Ett nytt styre i Arvika är Moderaternas mål i valet den 11 september. Detta 
är vårt förslag vad som behöver komma igång under första året, 2023. 

 

1. Det måste hända något i hamnområdet! Det har nu snart gått 22 år sedan 
översvämningen och skyddsvallen är på plats. Nu finns inget hinder för att starta 
utvecklingen. Moderaterna vill få spaden i backen! Föroreningar i marken har bromsat 
starten. Men vi behöver inte flytta problemet till ett annat ställe. Det finns en metod 
för att neutralisera föroreningarna på plats. Det gör att kostnaden för att bygga minskar 
avsevärt. Moderaterna vill att projektering för bostäder snabbt kommer igång med 
markanvisning. En ordnad ställplats för husbilar är också något som snabbt kan bli 
verklighet och höja Arvikas attraktivitet för besökare.  
 

2. Ett livskraftigt näringsliv är ett måste för Arvikas utveckling. Inte minst gäller det 
mindre och medelstora företag. Moderaterna kommer ge de kommunala bolagen 
uppdrag att i större utsträckning upphandla verksamheter i konkurrens. 
 

3. Näringslivsklimatet måste bli bättre. Moderaterna kommer att vara tydliga med att 
företagen ska mötas med respekt, engagemang, snabb handläggning och god 
framförhållning. Marknadsföringen av Arvika gentemot företag och företagare ska 
utvecklas. 
 

4. Utveckling på landsbygden är en grundförutsättning för att devisen ”Hela Sverige 
ska leva” ska bli verklighet. Byalag och företagarföreningar är de som vet bäst vad 
som behövs i respektive kommundel. Moderaterna vill därför utveckla samverkan och 
samarbete med dessa. Ett bra exempel på Moderat landsbygdspolitik är arbetet med 
Glava vårdcentral. Moderaterna är engagerade i den processen både på kommunal och 
regional nivå.   
 

5. Ordning och reda. En effektiv ledning och styrning av kommunen är nödvändig för 
att våra skattepengar ska användas så effektivt som möjligt. Det har nu gått åtskilliga 
år sedan nuvarande organisation sjösattes. Det är hög tid att ta reda på om dagens 
organisation är den bästa och mest effektiva för att möta de problem och utmaningar 
vi ser framför oss. Moderaterna kommer att påbörja en grundlig översyn av hela 
kommunens organisation. 
 

6. Den psykiska ohälsan hos barn och unga har ökat sedan 1960-talet i motsats till den 
somatiska hälsan som genomgående förbättrats under samma tid. Svenska 
läkarsällskapet har tagit fram ett fempunktsprogram för att vända utvecklingen. En del 
av programmet kan och ska göras av kommunerna, en del ligger på andra aktörer. En 
punkt framhåller vikten av fysisk aktivitet. Moderaterna kommer att öka inslaget och 
möjligheterna till fysisk aktivitet under och i anslutning till skoltid. 
 
 



7. Ett nytt särskilt boende kommer att behövas byggas under kommande mandatperiod. 
Moderaterna vill konkurrensutsätta byggandet och driften, eventuellt kombinerat med 
ett 55+boende. Moderaterna anser att det väsentliga är vilken välfärd som produceras, 
vilken kvalitet den håller, inte vem som producerar välfärden! Om en annan aktör än 
kommunen vinner denna upphandling innebär det ökad valfrihet för både boende och 
anställda. 
 

8. Att alla elever lämnar grundskolan med godkända betyg är avgörande för hur de 
klarar sig senare i livet. Baskunskaper som språkförståelse, läsa och räkna måste 
uppnås och säkras tidigt. Moderaterna vill se till att de elever som behöver får tillgång 
till läxhjälp redan kommande läsår. 
 

9. Travsporten har en stark ställning i västra Värmland och ridsport domineras av 
kvinnliga utövare, det är i hög grad en tjejsport. Travbanan och ridhuset ligger i 
dagsläget trångt på Viks industriområde och därmed finns inte de bästa 
förutsättningarna för utövandet av sporten. Dessutom är behovet av industrimark stort 
och kommer sannolikt att bli än större framöver. Moderaterna vill utveckla hästsporten 
genom att utreda förutsättningarna för att skapa ett hästsportcentrum med modernt 
ridhus och travbana på annan plats med goda utrymmen och 
kommunikationsmöjligheter av olika slag. Det skulle innebära en win-win situation för 
alla inblandade.  
 

10.  Med dagens energisituation med rusande elpriser och risk för periodvis avstängning 
av elen blir det ännu viktigare att producera mer el. Moderaterna kommer ge direktiv 
till Arvika fastighetsbolag att intensifiera utbyggnaden av solenergianläggningar på 
bolagets fastigheter.  
 

11.  För att öka och underlätta återvinning av avfall vill Moderaterna ge arvikaborna 
dygnet-runt-tillgång till Mosseberg. Med modern teknik är det möjligt att ge tillgång 
dygnet runt utan att ha bemanning dygnet runt. 
 

12.  Moderaterna vill utveckla besöksnäringen bland annat genom att låta en extern 
aktör, efter prövning, ta över Ingestrands camping. Moderaterna vill i samråd med 
markägare och andra intressenter diskutera vad som kan göras för att utveckla 
Glaskogen som besöksmål. 
 

 

          Moderaterna  

        Valet för dig som vill ha ett nytt styre i Arvika! 

  


