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Ta vara på era rättigheter!  

Gå och rösta! 

I Sverige lever vi i en 
demokrati. Detta är något 
vi ska vara stolta över och 
rädda om men som 
många tyvärr tar som en 
självklarhet. Ser vi oss runt i 
världen så vet vi alla att 
det absolut inte är på det 
viset. 

Demokrati kan betyda 
många saker och har olika 
innebörd för olika personer 
men det ger oss i alla fall 
möjlighet att vara med och 
påverka samt chansen att 
uttrycka våra åsikter på ett 
fritt sätt. 

En av grunderna för vårt 
demokratiska system är de 
val vi håller vart fjärde år 
där vi gemensamt tar 
ställning till vilka politiker 
som ska styra de 
kommande åren. Därför är 
det jätteviktigt att man 
verkligen utnyttjar sina 
rättigheter och går och 
röstar. Vissa kanske inte 
tycker det spelar någon roll 
men det gör det visst! 
Ungdomar utgör en stor del 
av en kommun och det är 

jätteviktigt att det syns i 
valresultatet vilka idéer man 
stöttar och vilka politiker man 
har förtroende för. Att det 
sedan kan vara svårt att veta 
vem man ska rösta på eller 
att man är osäker på hur det 
går till är ju helt naturligt. 

När vi går till val i Sverige gör 
vi det i praktiken till tre olika 
nivåer, riksdag, region och 
kommun. Varje nivå är lika 
viktig men skiljer sig 
naturligtvis åt kring vilka 
frågor det handlar om. 
Riksdag och region kan väl 
kännas lite mer anonymt och 
där är det ju inte säkert att 
man känner till vilka 
kandidater man röstar på. 
När det gäller kommunen är 
personerna förhoppningsvis 
mer kända och även 
frågorna bekanta för er som 
ska rösta. En viktig fråga de 
politiska partierna i Dals-Ed är 
överens om är att ta hand 
om det fina samtalsklimat 
man har. Det ska naturligtvis 
kunna vara delade meningar 
om olika saker men man 
uppträder ändå hyfsat och 
respekterar varandra. Detta 
tror vi är viktigt för 
kommunens bästa och för att 
fler ska bli intresserade av 
politik i framtiden.   
 

I Dals-Eds kommun har vi 
förstått att det kan vara 
besvärligt att veta hur man 
röstar och vi satsar därför lite 
extra på er ungdomar i 
samband med valet. Vi har 
beslutat att ge ut den här 
tidningen som du just nu 
håller i din hand. Här får du 
tips och idéer som 
förhoppningsvis gör det 
lättare att välja. Våra partier 
presenteras och ni får också 
reda på hur det går till att 
rösta. Tänk också på att det 
finns massor av information 
på nätet om både politiker, 
partier och valet. Idag borde 
det vara lättare än någonsin 
för er ungdomar att hitta 
information för att göra ett 
val. 

Om ni ungdomar visar att ni 
är engagerade är jag säker 
på att det kommer att synas i 
politiken i framtiden. Ta 
chansen, gå och rösta. Ni har 
allt att vinna på det! 

De olika valen 
Martin Carling 
Kommunstyrelsens 
ordförande 
 

RIKSDAG 
 
Riksdagen är Sveriges 
högsta beslutande 
församling och beslutar om 
lagar och statsbudget. 
Riksdagen kontrollerar 
också att regeringen sköter 
sitt arbete. 

REGION 
 
Regionen ansvarar för 
hälso- och sjukvård, 
tandvård och 
kollektivtrafik. 

KOMMUN 
 
Kommunen ansvarar för 
samhällsservice i 
kommunen och sköter 
bland annat: skola, 
barnomsorg, äldreomsorg, 
allmänna platser, 
ungdomsgård, bibliotek 
m.m.  
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FÖRTIDSRÖSTA 
 
Kommunkontoret 
24 augusti – 11 september 
Må-fr 09.00-12.00 
 13.00-16.00 
 
Kvällsöppet  
25/8  16.00-19.00 
30/8 16.00-19.00 
1/9  16.00-19.00 
6/9 16.00-19.00 
8/9  16.00-19.00 
 
 
Helgöppet 
27-28/8 10.00-12.00 
3-4/9 10.00-12.00 
11/9 08.00-13.00 
 17.00-20.00 
 
Håbol församlingshem 
11/9 13.00-17.00 
 
Nössemark församlingshem 
11/9 13.00-17.00 
 
Rölanda församlingshem 
11/9 13.00-17.00 
 
Töftedal församlingshem 
11/9 13.00-17.00 
 
Förtidsrösta kan man 
göra i vilken röstningslokal 
som helst. 
 
____________________________ 
 

 
RÖSTA I VALLOKAL 
 
Stallbacken 
11/9 08.00-20.00 
 
 
För att rösta i vallokal 
måste du välja den 
vallokal som du tillhör. 
Information om detta står 
på ditt röstkort som du får 
hemskickat med posten. 
 
 

Ungdomar! 
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landstin

ORDLISTA

Förtidsrösta
Att förtidsrösta går till på
samma sätt som att rösta på
valdagen, förutom att man kan
rösta  redan från den 24
augusti. Förtidsrösta kan man
göra i vilken röstningslokal som
helst i Sverige

Röstkort
Ett kort som visar att du har rätt
att rösta och var du ska rösta.
Har du inte fått ditt röstkort i
slutet av augusti bör du ringa
kommunens växel: 0534-19000
och beställa ett nytt.

Legitimation
Pass, körkort eller id-kort.

Valsedlar
Visar vilket parti du röstar på i
vilket val. Finns i lokalen där du
röstar.

Personval
Ett valsystem där väljaren kan
rösta på en person.

Röstmottagare
En person som tar emot och
räknar röster i vallokalen.

Du får rösta i riksdagsvalet om
du är:

 svensk medborgare och
är eller har varit
folkbokförd i Sverige.

Du får rösta i kommun- och
regionvalet om du är:

 svensk medborgare och
är folkbokförd i
kommunen eller regionen.

 medborgare i något av
EU:s medlemsländer eller
medborgare i Island eller
Norge och är folkbokförd i
kommunen eller
regionen.

 medborgare i något
annat land än de som
räknats upp ovan och har
varit folkbokförd i Sverige i
tre år i följd före valdagen
samt är folkbokförd i
kommunen eller
regionen.

1. Ta med dig giltig legitimation och det röstkort du fått med posten till
vallokalen.

RIKSDAG REGION KOMMUN

Så här röstar du

Om du vill vara säker på att ingen ska veta vad du röstar på så kan du ta
med dig valsedlar från flera partier. Om det inte finns någon valsedel för

det parti som du vill rösta på så går det bra att skriva partiets namn på
en blank valsedel. Vill du inte rösta på något parti men ändå använda

din rösträtt så kan du använda dig av en blank valsedel.

Du kan rösta på tre olika partier i de tre olika valen. Du får också tre
kuvert att lägga valsedlarna i.

3. Ta med valsedlarna och kuverten bakom en ledig skärm.

Du har möjligheten att göra personval på valsedlarna. Om du vill göra
personval sätter du ett kryss framför det namn du vill rösta på. Du får
bara sätta ett kryss. Finns inte personens namn med på listan kan du

skriva det på en röstsedel där bara partiets namn är förtryckt.

4. När du har röstat färdigt stoppar du ned en valsedel i varje kuvert och
klistrar igen kuverten. Ta med dina kuvert till röstmottagaren och visa

upp legitimation och röstkort.

Valförrättaren bockar av ditt namn på en lista och lägger dina kuvert i
rätt valurna.

KLART!

2. Ta de valsedlar du behöver och ett kuvert till respektive valsedel.
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Kommunskolan 
  

 

 
 
 

  

  

 

Kommunens ekonomi 
 

 
 
 

  

Socialnämnden ansvarar 
bland annat för omsorg av 
äldre och funktionsnedsatta, 
vård och behandling för barn 
som far illa, vård och 
behandling av missbrukare, 
försörjningsstöd, tillstånd för 
alkoholservering, färdtjänst. 

Plan- och byggnadsnämnden 
ansvarar bland annat för 
bygglov, rivningslov, 
strandskyddsdispenser, 
detaljplaner och 
områdesbestämmelser. 

Därutöver samarbetar 
kommunerna i Dalsland kring 
många frågor, bl.a. kring 
miljöfrågor genom en 
gemensam miljö- och 
energinämnd. 

I valet avgörs vilka politiker 
som ska vara med i 
kommunfullmäktige (KF) fram 
till nästa val om fyra år. KF 
väljer sedan i sin tur vilka 
nämnder som ska finnas och 
vilka politiker som ska vara 
med i nämnderna. KF väljer 
också vem som ska vara 
kommunalråd (samma som 
kommunstyrelsens 
ordförande i Dals-Eds 
kommun) samt ordförande i 
andra nämnder.  

Kommunen styrs av de valda 
politikerna, men det är de 
anställda i de olika 
förvaltningarna som utför 
själva arbetet, exempelvis 
på Hagaskolan, 
Ungdomsgården, biblioteket 
eller i äldreomsorgen. Totalt 
har kommunen omkring 500 
anställda som arbetar med 
att utföra det arbete som 
politikerna beslutat om. 

Kommunfullmäktige är 
kommunens högsta 
beslutande organ och där 
beslutas om kommunens 
övergripande frågor som 
exempelvis kommunens 

budget, skatt och hur 
kommunen ska vara 
organiserad. 
Sammanträden sker en 
gång i månaden och de är 
öppna för allmänheten. 
Allmänheten har då också 
möjlighet att ställa frågor till 
politikerna. 

Kommunstyrelsen (KS) är 
kommunens regering och 
ser till att de andra 
nämnderna sköter sina 
uppgifter. KS ansvarar 
också för frågor som bland 
annat: ekonomi, näringsliv, 
information, IT, 
krisberedskap, personal, 
vatten- och avlopp, 
renhållning, väghållning, 
offentlig belysning, 
allmänna platser, 
förvaltning av kommunens 
fastigheter, mark och 
skogar, lokalvård och kök. 

FOKUS-nämnden ansvarar 
för grundskola, särskola, 
gymnasieskola, 
vuxenutbildning, 
barnomsorg, bibliotek, 
kultur och fritid, kulturskola 
och ungdomsgård. 

Kommunens vision är att erbjuda 
en naturlig hållplats med plats 
för fler genom attraktivitet, 
hållbarhet och delaktighet. I 
kommunens utvecklingsplan 
finns fyra utvecklingsområden: 
kompetens, demokrati, plats och 
miljö. För respektive 
utvecklingsområde finns mål och 
aktiviteter som ska bidra till att 
kommunens vision förverkligas. 
Målen och aktiviteterna kan 
man följa på kommunens 
hemsida: www.dalsed.se/vision. 

 

 

De pengar som kommunen har att  
använda för sina kostnader kommer  
från olika håll:  

Inkomstskatt: Av varje hundralapp som 
kommunmedlemmar tjänar går  
23 kr och 21 öre till kommunen. 

Avgifter: För en del saker som utnyttjas i  
kommunen betalar man en avgift,  
exempelvis för vatten, sophämtning  
och barnomsorg.  

Statsbidrag: Kommunen får bidrag från  
staten. Bidragets storlek beror på  
befolkningsantal och åldersfördelning.  



PARTI BARNOMSORG/SKOLA ARBETE

Centerpartiet 
www.centerpartiet.se

Barnen är vår framtid och vi ska möta dem med respekt och lyssna på de olika 
förslag som barnen lägger fram för en bättre skola. Genom stora satsningar på 
bra lokaler har vi nu möjlighet att ge våra barn en bra miljö vid såväl måltiden 
som i miljön för lärandet. För att våra unga ska få bästa förutsättningar att 
komma ut i vuxenlivet måste man lyckas med fullföljda studier i Grundskolan 
och Gymnasiet. Centerpartiet vill skapa förutsättningar för alla elever att lära 
utifrån sina egna villkor med lärare som möter varje elev där man står, oavsett 
om man ligger före kursplanen eller om man är i behov av extra stöd. Då 
kommer alla elever nå sitt slutmål, fullföljda studier och en trygghet för att möta 
framtidens utmaningar. 

Vi har en framtid där de kommunala uppdragen kommer behöva fler människor. 
Vi kommer behöva fler som arbetar för att möta de behov vi har inom skola, 
omsorg och övriga verksamheter. Vi kan genom ett gott företagsklimat och bra 
dialog med våra företag locka till nyinvesteringar som kan skapa fler 
arbetstillfällen. Vi ska vara en kommun där vi genom kompetensutveckling 
genom praktik eller studier möter upp mot de nya arbetstillfällen som skapas. 
Dals-Ed ska kännetecknas av framtidstro där möjligheterna odlas fram genom en 
god dialog mellan företagare och kommun. Det är tillsammans och genom 
samtal vi skapar en stabil utveckling framåt som får vår kommun att växa.

Kristdemokraterna 
www.kristdemokraterna.se

Vi vill att alla ska känna sig trygga med sin skola och barnomsorg, både våra barn 
och ungdomar såväl som föräldrarna. Personalen som arbetar i de olika 
verksamheterna ska också känna trygghet och kontinuitet i sin arbetssituation, 
och att de får de resurser som krävs för att kunna göra en bra arbetsinsats. Vi 
tycker också att man bör fortsätta att utveckla gymnasieskolan Utsikten.

Erbjuda heltidsanställningar till de som vill ha det. Underlätta för nyföretagare 
genom att tex. erbjuda lokaler, typ företagshotell, när det är möjligt. Korta och 
snabba handläggningar när etablerade företag vill expandera. Kommunen bör 
vara generös och erbjuda sk.praktikplatser där det är möjligt.

En bra skola är grunden för ett liv med frihet och egenmakt. Utbildning och 
kunskap ger människan möjlighet att, utifrån sina egna förutsättningar, förbättra 
sin livssituation. Därför prioriterar Liberalerna alltid skolan. Kunskap och 
bildning bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga 
att orientera sig och fatta egna självständiga beslut. Utbildningssystemet ska 
därför ha höga förväntningar på varje individ och prioritera kunskap. En likvärdig 
skola är en förutsättning för att alla elever ska få samma möjligheter. Liberalerna 
vill därför förstatliga skolan. Förskolan kan och ska i ett tidigt stadium upptäcka 
barn med behov av extra stöd t.ex. den som behöver hjälp att knäcka läskoden 
eller den som behöver mer utmaningar än sina jämnåriga.

Att ha ett jobb att gå till är att vara en del av samhället. Satsa på sänkta skatter 
för riktiga anställningar så blir det enklare för arbetsgivare att rekrytera. I 
kombination med utbyggda RUT-reformen ger detta fler riktiga anställningar 
som betalar skatt och tryggar välfärden. Inträdesjobb är en ny anställningsform 
med något lägre ingångslön och avskaffande av arbetsgivaravgifter för unga och 
nyanlända. Även rätten till provanställning behöver stärkas, från idag 6 månader 
till tolv månader. Vi vill stärka kommunen som en modern arbetsgivare med ett 
ledarskap som bygger på tillit och förtroende. Erbjuda heltidstjänster till de som 
vill ha det.

Moderaterna 
www.moderaterna.se

Vi Moderater vill säkra en skola där elever och lärare trivs. Detta kan bl.a. ske 
genom att vi har behöriga lärare i större utsträckning än idag, det kan även vara 
att elever känner sig trygga, att ingen blir mobbad osv.

Det är av största vikt att alla som kan arbeta även gör det, därför tycker vi att 
kommunen skall vara tydliga med vilka krav som ställs på arbetssökande, men 
även hjälp att komma igång är av stor vikt.

Socialdemokraterna 
www.socialdemokraterna.se

Vi ska arbeta för att samtliga yrkesgrupper inom förskolan och skolan ska vara 
behöriga. Tidig kartläggning av behov i förskola och skola för tidiga och snabba 
insatser så att elever får rätta förutsättningar att klara sin skolgång och nå målet 
om godkända betyg. Vi vill tillsätta mer resurser för ännu bättre stöd och 
trygghet i skolan så att eleverna utvecklas till självständiga och ansvarskännande 
samhällsmedborgare. Skolan ska ha ett tydligt kunskaps- och 
arbetsmarknadsinriktat fokus för bättre förberedelser inför arbetslivets villkor.

Vi ser idag att det finns lediga jobb men inte rätt kompetens. För ett samlat 
fokus på jobb och vidareutbildning i hela kommunen vill vi upprätta ett 
kommunalt arbetsmarknadsprogram i dialog med fack och näringsliv för bättre 
och samlade lokala åtgärder mot både arbetslösheten och möjlighet till 
kompetensutveckling. För att klara rekryterings- och kompetensbehovet inom 
kommunen krävs trygga anställningar där heltid är norm. Välfärdens personal 
ska ha en god löneutveckling, en god arbetsmiljö och möjlighet att påverka den 
egna arbetssituationen.  Vi vill inrätta barnomsorg även på obekväm arbetstid. 
Kollektivavtal skall gälla vid offentliga upphandlingar.

Sverigedemokraterna 
www.sd.se

Vi vill ta bort kvotering i föräldraledigheten, för varje familj vet bäst vem som ska 
vara hemma och ta hand om barnen. Det ska inte styras ovanifrån. Vi ser ingen 
skillnad på kommunala och privata utförare bara de håller rätt kvalitet. 
Sverigedemokraterna vill ha förberedelseklasser för invandrarbarn, detta 
innebär att barnen inte kommer till ordinarie klass innan de kan svenska och har 
de kunskaper som motsvarar årskursen de ska gå i.

Sverigedemokraterna vill avskaffa ineffektiva arbetsmarknadsåtgärder och i 
stället satsa på småföretag genom utvidgat starta eget-bidrag, minskat 
sjuklöneansvar och en djuplodad industristrategi.

Vänsterpartiet 
www.vansterpartiet.se

I fortsatt kommunal regi. Får ej bedrivas privat med vinstintressen. Upprätthålla 
god kvalitet och med tillräcklig bemanning.

Fortsatt strävan efter full sysselsättning. Strävan efter 30- timmars vecka i de 
tyngsta kommunala omvårdnadsyrkena. Löneskillnader som grundar sig på 
könstillhörighet eller etnisk bakgrund får ej förekomma.

DALS-EDS LOKALPOLITIKER TAR STÄLLNING

Liberalerna 
www.liberalerna.se



FÖRENINGSLIV/FRITID INFRASTRUKTUR PARTI
Föreningsliv, fritid och kultur är viktiga faktorer i en kommun, det är liksom det 
som är grädden på moset och ökar kvalitén att bo och leva i vår kommun. Vi 
behöver satsa mer på att utveckla utbudet av meningsfull fritid och det tror vi att 
vi bäst gör genom att ha en levande dialog med de föreningar som finns och 
verkar i Dals-Ed. Centerpartiet vill stötta ett liv i rörelse och ge våra föreningar 
bästa förutsättningar att utveckla sina idéer för att forma den aktiva kommunen.

Centerpartiet kommer fortsätta arbetet för satsningar på infrastruktur och 
kollektivtrafik och föra dialogen med Regionen om utökade avgångar med tåg 
och buss för att möjliggöra arbete och studier. Vi har nu ett fantastiskt 
resecentrum som ska fyllas med resanden både till och från kommunen dagligen 
för ett mer klimatsmart sätt att ta sig till studier och arbete.

Centerpartiet 
www.centerpartiet.se

Dals-Ed har förmånen att ha ett rikt föreningsliv!  Det ska vi stötta via 
anläggningsstöd och föreningsstöd/aktivitetsbidrag. Vi är glada för att vi som 
kommun varit med och bidragit till förverkligande av vår nya fina konstgräsplan 
vid Hagaskolan. Arbeta med med att utveckla  ”Le-området” som  frilufts-
/fritidsområde.  Arbeta för att anlägga fler cykel- och vandringsleder.

Att få behålla nuvarande buss och tågkommunikationer, och om möjligt få några 
fler tågstopp. Vi stöder också en utbyggnad av järnvägen till dubbelspår hela 
vägen från Göteborg till Oslo via Ed.

Kristdemokraterna 
www.kristdemokraterna.se

Dals-Eds invånare ska erbjudas ett utbud som är utvecklande och stimulerande 
såväl fysiskt och psykiskt, som socialt och kulturellt. Här ska finnas goda 
möjligheter till en rik och varierande fritid där människor och kulturer möts. 
Kultur- och fritidsaktiviteter ger möjligheter till det ”innanförskap” och de möten 
som människor behöver. Alla, oavsett ålder, kön eller funktionshinder, ska 
utifrån sina personliga intressen och förutsättningar kunna delta och ha en 
meningsfull fritid. Vår kommun har efter sin storlek ett utvecklat föreningsliv. 
Det vill vi medverka till att bevara och utveckla. Föreningsstöd ska fördelas 
jämställt.

Staten bör även fortsättningsvis ta ett betydande ekonomiskt ansvar för att 
upprätthålla en god standard på det enskilda vägnätet, och myndigheternas 
tillämpning av regelverken bör syfta till att underlätta för underhåll och 
reinvestering av dessa vägar. Vi vill medverka till att digital teknik används för en 
flexibel anropsstyrd kollektivtrafik. Inför ett regionalt anpassat reseavdrag som 
innebär att avdraget blir mer generöst i kommuner med där kollektivtrafiken är 
mindre väl utbyggd.

Detta är ett viktigt område, vi vill stötta föreningslivet ungefär som det görs idag. 
Det pågår ett arbete med att undersöka hur medel betalas ut och i vilken 
omfattning, vi vill att det skall vara så jämlikt och rättvist som möjligt.

Infrastruktur betyder bl.a. hur ofta och när ex bussar och tåg kommer och går. 
Det är oerhört viktigt att detta inte försämras, utan helst förbättras. Det är 
kommunens uppgift att hålla kontakt med berörda myndigheter och instanser 
för att säkerställa att infrastrukturen är av god kvalitet.

Moderaterna 
www.moderaterna.se

Vi vill stärka föreningslivet och skapa förutsättningar för en trygg, livskraftig och 
tillgänglig miljö i hela kommunen. Vi vill också skapa förutsättningar att kunna 
behålla alla föreningar vi har i kommunen. De föreningar vi har i kommunen 
fyller en viktig funktion på många sätt. Här vill vi föra en dialog med föreningarna 
för att öka attraktionen för hälsofrämjande åtgärder där alla får plats. Vi ska 
tillhandahålla mötesplatser med tillgänglighet för alla som ökar gemenskap och 
sammanhållning i samhället. Verksamheten ska präglas av trygghet, trivsel och 
respekt för allas lika värde. Vi ser också värdet av att teckna avtal med 
Civilförsvarsförbundet om att inrätta ett FRG (Frivillig ResursGrupp) i kommunen. 
Detta är en viktig del där många kan bidra till att skapa trygghet i kommunen.

Vi vill arbeta för att vi ska bli fler invånare i kommunen, vårt mål är att vi ska 
passera 5000 invånare. Då måste ha tillgänglig kollektivtrafik och bra vägar. Det 
är viktigt för att man ska vilja bosätta sig i kommunen, men också för att locka 
företag till vår kommun. Det ökar också kommunens attraktivitet liksom 
möjligheten för föreningslivet att utvecklas och växa.

Socialdemokraterna 
www.socialdemokraterna.se

Vi ser det positivt att folk engagerar sig i olika föreningar. Ett starkt föreningsliv 
är bra för sammanhållningen i samhället

Sverigedemokraterna vill se till att vägar och järnvägar blir upprustade så de får 
den kapacitet och säkerhet som krävs i dagens Sverige. Vi vill minska sjöfartens 
kostnader, förhindra en ny flygskatt och reformera cabotagereglerna så svenska 
åkerier får bättre villkor.

Sverigedemokraterna 
www.sd.se

Alla skall ha rätt till meningsfull fritid. Ökat utbud för ungdomar. Fortsatt 
kommunalt stöd till föreningslivet.

Ökade möjligheter till kollektivtrafik. Frikort för bussresor till och från 
arbetsplatsen. Frikort för pensionärer inom länsdelen och kommunen. 
Subventionerade cykelinköp för kommunalanställda. Ringlinje för busstrafik runt 
Lilla Le via centrum. Eldrivna kommunala bilar och arbetsfordon.

Vänsterpartiet 
www.vansterpartiet.se

Liberalerna 
www.liberalerna.se



PARTI ÄLDREOMSORG SJUKVÅRD

Centerpartiet 
www.centerpartiet.se

Dals-Ed ska vara en kommun i framkant och ha boenden för var tid i livet. 
Centerpartiet vill fortsätta sin inslagna linje att tillsammans med det kommunala 
bostadsbolaget och näringslivet utveckla och bygga senior/trygghetsboende som 
är centralt belägna för gruppen äldre som vill ha närhet till service och affärer. 
Centerpartiet vill att äldre ska kunna påverka innehållet i det stöd och den 
omsorg de får från kommunen, och att kommunen å sin sida ser till att deras 
hjälp leder till ökad livskvalitet och mindre ensamhet. Centerpartiet vill att ska 
alla kunna känna trygghet hela livet ut, känna att man kan bo kvar så länge som 
möjligt i sitt eget hem och själv vara med och fatta besluten som rör sin framtid.

Den nära vården behöver utvecklas tillsammans med Regionens olika aktörer för 
att säkerställa en god vård och omsorg i kommunen. Centerpartiet vill att vi ska 
ha en hög utbildningsnivå hos alla som arbetar inom den kommunala Hälso-och 
sjukvården. Vi vill se bra möjligheter till vidarutbildningar inom viktiga områden 
som vi behöver för att möta våra utmaningar, och en sjukvård som möter de 
behov som vi ställs inför i framtiden. Vårdtagaren ska inte känna eller se någon 
skillnad från det man går från en vårdnivå till en annan, det ska bara fungera.

Kristdemokraterna 
www.kristdemokraterna.se

Vi vill att det byggs fler trygghetsboenden i centrum av Ed, ex.Linden 2. Alla 
pensionärer över 85 år ska garanteras en plats i anpassat boende. Det är en av 
våra hjärtefrågor, att alla ska vara trygga. Du ska kunna lita på att du får den 
hjälp du behöver.

Bevara Dalslands sjukhus med akutmottagningen. Undersöka om det är möjligt 
att utöka Vårdcentralen i Ed:s öppettider, ex. genom att ha kvällsöppet någon 
dag. Stöd till familjerna genom Familjecentralen och Föräldrastödsprogram.

I Dals-Ed ska man kunna åldras med värdighet samt mötas av en vård med värme 
och kvalitet. Inom hemtjänsten ska det finnas en fast kontaktperson för varje 
mottagare. Fler lägenheter i så kallade trygghetsboende, typ Linden, behövs.

För att vården ännu större utsträckning ska ske utifrån patientens behov och 
förutsättningar ska samarbetet mellan kommunen och vårdcentralen utvecklas. 
Du ska ha en fast läkarkontakt/ husläkare.

Moderaterna 
www.moderaterna.se

Här vill vi se till att vi har kompetent personal som trivs på sitt arbete, vi måste 
hitta vägar för att få människor att söka sig till vården, ett sätt kan vara att se till 
att fler får möjlighet att arbeta heltid.

Är främst en regional fråga, dock är viss sjukvård ställd under kommunalt ansvar. 
Även här är det viktigt att vi kan rekrytera personal, detta kan lättare ske om vi 
har en bra arbetsmiljö och goda villkor.

Socialdemokraterna 
www.socialdemokraterna.se

Våra omsorgstagare i kommunen ska ha tillgång till god omvårdnad, livskvalité 
och trygghet utifrån de olika behov som finns. Det skall vara enkelt att hitta rätt 
bland kommunens tjänster, resurser och insatser. Vi vill skapa mötesplatser där 
alla invånare i kommunen har möjlighet att delta i en värdefull, trygg och 
berikande tillvaro. Vi vill inrätta en fixartjänst för äldre som utför enklare sysslor 
t.ex. byta glödlampor, hänga upp gardiner, byta batteri i brandvarnare m.m. 
Tjänsten är kostnadsfri och ska inte ersätta den kommunala hemtjänsten. 

Sjukvården ska vara tillgänglig för alla. Även för oss som bor på landsbygden. 
Denna fråga styrs ju inom Regionen, men det är viktigt att vi från kommunen är 
med och påverkar. Samverkande sjukvård är en viktig del som kommunen 
behöver fortsätta medverka i.

Sverigedemokraterna 
www.sd.se

De som vill bo kvar hemma ska ha möjligheter att få det, samt om man vill flytta 
till äldreboende ska den möjligheten finnas. Sverigedemokraterna vill ha 
bindande krav på bemanning dygnet runt, en matreform med minimikrav om 
nylagad, välsmakande och näringsrik mat . Vi vill införa äldrevårdscentraler för 
att äldre snabbt ska kunna få adekvat vård.

Vi vill samordna mellan olika landsting för att minska vårdköerna. Samordning 
mellan olika landsting kan rädda liv. Ta bort ofrivilliga delade turer för de som 
jobbar inom sjukvården. Vi vill ha speciella avdelningar där man kan ta hand om 
våldsamma patienter för allas säkerhet. Sverigedemokraterna vill ge 
vårdpersonalen möjlighet till kompetenslyft med bibehållen lön under 
utbildningen, vi vill även anställa vårdsevicepersonal för att avlasta övrig 
personal.

Vänsterpartiet 
www.vansterpartiet.se

Tillräcklig bemanning. 30-timmars arbetsvecka inom de tyngsta sektorerna. I fortsatt regional regi.

DALS-EDS LOKALPOLITIKER TAR STÄLLNING

Liberalerna 
www.liberalerna.se



MILJÖ INTEGRATION PARTI
Kommunen måste arbeta mot att generera den energi man behöver lokalt 
genom förnyelsebara energislag. Detta kan ske genom kommunalt anläggande 
av t.ex socellsparker eller värmeverk. Centerpartiet vill skapa bra förutsättningar 
för företag och privatpersoner att kunna utveckla sina idéer hur man ställer om 
och utvecklar sin verksamhet eller sitt hus mot förnyelsebara energislag. För att 
nya klimatsmarta energislag och tekniker ska få genomslag i en mindre kommun 
krävs ofta att kommunen själv visar vägen, och Dals-Ed ska vara en sådan 
kommun.

Vi ser att vi nu går in i en tid av oro i vår omvärld och Centerpartiet ska stå för 
den stabilitet som krävs för att vi ska kunna möta våra utmaningar. Framtiden 
kommer kräva att vi blir fler som kan arbeta med de uppgifter vi har att utföra, 
såväl inom kommunens egna verksamheter som hos företagen. Vi måste därför 
välkomna och inkludera vår nya invånare in i samhället och skapa goda 
förutsättningar för integrering, arbete och kunskaper om det svenska samhället. 
Centerpartiet vill se ett samhälle där alla känner sig välkomna och kan delta på 
lika villkor.

Centerpartiet 
www.centerpartiet.se

Fortsätta att bygga ut vindkraften i de områden vi pekat ut som lämpliga för 
vindkraft. Även utveckla användandet av solenergi på kommunala fastigheter 
och ev. solenergiparker på lämpliga områden. Fortsätta att använda miljö- och 
elbilar. Planera för fler laddstolpar vid lämpliga platser. Ta hänsyn till miljön vid 
upphandlingar, ex. ekologisk mat,  gärna närproducerad.

KD tycker att vi liksom alla andra kommuner, ska vara med och ta emot de 
flyktingar som kommer till Sverige, enligt de regler som riksdag och regering har 
fastställt. De flyktingar som kommer till oss ska från första dagen gå in i ett 
asylprogram där också SFI - studier i svenska, påbörjas direkt. De ska också 
upplysas om de grundvärderingar vi har och som styr i vårt svenska samhälle.

Kristdemokraterna 
www.kristdemokraterna.se

EU är det viktigaste organet för att nå klimatmålen. Koldioxidskatt och flygskatt 
bör införas på EU-nivå. Kommunen ska vara föregångare i omställningen till 
fossilfria transporter och energianvändande. Kommunen ska verka för att 
solcellsparker etableras lokalt.

Inträdesjobb. Obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända. Ökat deltagande 
i SFI och gör det möjligt att kombinera SFI med jobb. Obligatorisk 
samhällsinformation.

Kommunen är med i en mängd olika miljöprojekt där vi har förbundit oss att hela 
tiden bli bättre och ha ett miljöfokus när beslut skall fattas, detta tycker vi är bra 
och vill fortsätta med.

Kommunen gör redan i dag ett bra jobb gällande integration, men vi tycker att 
det kan förtydligas att det till stor del är den enskildes ansvar och skyldighet att 
ta vara på den hjälp som kommunen och staten ger. Basen till integration heter 
språk, därför är det viktigt att SFI (svenska för invandrare) är av god kvalitet och 
att de som går där gör sitt yttersta för att lära sig språket.

Moderaterna 
www.moderaterna.se

Hela Dals-Eds kommun med sina naturvariationer är en pärla som vi vill vårda 
och utveckla. Vi tror att jord och skog är en avgörande resurs för framtiden med 
hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i kommunen. Vi behöver satsa mer på 
åtgärder för att öka attraktiviteten i kommunen. 

Vi måste skapa möjligheter för alla att mötas för att skapa trygghet, 
utvecklingsmöjligheter och delaktighet i kommunen. Här tror vi på att skapa olika 
typer av mötesplatser (gemensamma och enskilda) för unga och gamla. Här 
måste det föras en dialog mellan alla föreningar i kommunen, skolan, 
barnomsorgen, LSS och äldreomsorgen med kommunen som samordnare.

Socialdemokraterna 
www.socialdemokraterna.se

Miljöproblemen är ofta internationella och kräver samarbete mellan länder. 
Sverigedemokraterna vill därför sätta in åtgärder där de gör störst nytta, inte 
ägna oss åt symbolåtgärder som enbart ger minimala effekter i Sverige.

Vår befolkning åldras. De unga flyttar härifrån. Vi behöver öka andelen 
arbetsföra i befolkningen. Bland de nyinflyttade finns en stor andel kompetens 
och erfarenhet och/eller vilja till utbildning och etablering inom en rad områden. 
Läkare, ingenjörer, lärare, lantbrukare och småföretagare. Vi behöver öka 
möjligheterna för de som vill stanna med boende, svenskundervisning, 
stimuleringsåtgärder och välkomnande attityd.

Sverigedemokraterna 
www.sd.se

Fortsatt och ökande strävan efter fossilfri uppvärmning och samfärdsel. 
Kommunala initiativ för att bygga upp solcellsparker.

Ta emot alla som vill bosätta sig i vår kommun med öppna armar och välkomna 
alla som av placeras utifrån flyktingskäl att stanna.

Vänsterpartiet 
www.vansterpartiet.se

Liberalerna 
www.liberalerna.se
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Hur kan DU påverka? 

 
 

 
 Rösta! 

 
Besök de olika partiernas hemsidor för mer information om  
vad just de tycker i olika frågor.  
 
Du kan också söka på internet efter “Valkompass 2022”  
så hittar du flera olika test där du genom att svara på en 
rad frågor föreslås vilket/vilka partier som står närmast dig. 
 
 

Engagera dig politiskt! 
 
Kontakta det parti du vill engagera dig tillsammans med! 
Kontaktuppgifter hittar du på www.dalsed.se/politik-
demokrati/politiska-partier/ eller via QR-koden: 

 
 
 
 

Följ Dals-Eds kommun på sociala medier! 
 
Följ Dals-Eds kommun på facebook och och instagram 
och var med och tyck till om de förslag som presenteras. 
 

 

Lämna medborgarförslag! 
 
Alla som är folkbokförda i Dals-Eds kommun har möjlighet 
att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det 
gäller även för barn, ungdomar och personer med 
utländsk bakgrund som ännu inte har kommunal rösträtt. 
 
Du lämnar ditt medborgarförslag genom att fylla i en 
blankett på kommunens hemsida: www.dalsed.se/politik-
demokrati/paverka-sjalv/lamna-egna-
forslag/medborgarforslag/  
 
Du kan också hämta en blankett i kommunhuset eller via 
QR-koden: 

 
 

 
 ________________________________________________________________________________

__    
Texter:   Johannes Sandström, Gabriel Paulsson och Erik Eriksson 
Bilder:   Valmyndigheten och Pixabay 
Utgivare:  Dals-Eds kommun 
 

Tyck till! 
 
Kommunen bjuder ofta in till medborgardialog – ibland 
genom frågor i sociala medier, ibland genom enkäter och 
ibland genom möten. Engagera dig i medborgardialoger 
och lämna dina synpunkter och förslag! 
 

Håll koll på kommunens anslagstavla! 
 
Där kan du följa nämndernas arbete och beslut. Du hittar 
anslagstavlan på: www.dalsed.se/anslagstavla eller via QR-
koden:  

 
 
 

Kontakta en politiker! 
 
Du hittar kontaktuppgifter på www.dalsed.se/politik-
demokrati/fortroendevalda eller via QR-koden: 
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