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Kraft att leda
Alingsås kommun



Alingsås kommun är fantastisk på många sätt. Staden, sjöarna och
landsbygden. Vi har det som andra drömmer om, men vi vill utveckla det
ännu mer! Det som är bra ska bli bättre. Vi har visionerna, vi har kraften och
vi har entusiasmen att lyfta hela  Alingsås kommun.

Vi vill skapa ett Alingsås som sjuder av aktivitet och framtidstro. Ett Alingsås
där vi vågar sticka ut och ta för oss. En kommun där barnfamiljer trivs, där
äldre ges trygghet och omsorg och där näringslivet kan utvecklas.  Vi vill
skapa en kommun där förenings- och kulturlivet har de bästa
förutsättningarna. 

Alingsås kommun har utvecklats väl under många 
år och det är ingen tillfällighet. Tydligt ledarskap 
ger resultat och stabilitet. Men vi är långtifrån klara, 
vår resa har bara börjat. Genom Västsveriges 
starkaste finanser kan vi nu fortsätta investera i 
Alingsås kommun. 

Alingsås kommun styrs
bäst av Moderaterna.

Daniel Filipsson 
Kommunalråd 



Vi är partiet för dig som vill ha ordning och reda i Alingsås.
För dig som vill att alla behandlas lika och där ingen smiter
före i kön. För dig som inte vill att efternamn, position eller
status ska innebära privilegier och fördelar. För dig som
tycker att det viktiga inte är vem du är – utan vart du är på
väg!

Vi är partiet för dig som vill att Alingsås grundläggande
verksamhet ska fungera och att pengar inte läggs på
lyxprojekt och kortsiktig politik. Partiet för dig som vill att
dina pengar används klokt och där vi inte belånar våra
barn - utan gör rätt för oss här och nu!

Vi är partiet för dig som inte vill att politiker lovar allt åt alla.
Vi är partiet som vågar vara tydliga med vad vi prioriterar
och som håller det vi lovar. Vi är partiet som tar ansvar i
såväl goda som dåliga tider. Som vågar visa ledarskap och
fatta beslut – även när det blåser! 

Håller du
med oss?



Tryggheten

Vill du veta mer om vår trygghetspolitik?
Scanna QR-koden

Kommunala ordningsvakter och trygghetsvärdar för att skapa ökad
säkerhet i hela kommunen. 

Ökad polisiär närvaro på gator och torg

Inför kameraövervakning i offentliga miljöer. 

Bygg bort otrygga områden i hela kommunen. 

Nolltolerans mot klotter och skadegörelse. 

Hela Alingsås kommun ska vara trygg

K
o
m

m
u
n

Dubbla straff för gängkriminella som begår brott.

Skärp det högsta straffet för grov kvinnofridskränkning från sex års
fängelse till tio års fängelse.

Sverige ska ha en polistäthet motsvarande genomsnittet i EU per 

Svensk rättspolitik missar brottsoffret

      100 000 invånare.
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Öka kameraövervakningen på bussar, tåg, perronger och hållplatser.

Inför trivsel- och trygghetsvärdar i kollektivtrafiken för en säker och
trevlig resa.

Utöka användningsområdet för biljettkontrollanter för att motverka
bråkiga fuskåkare.

Kollektivtrafiken måste vara säker
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Klimatet

Öka självförsörjningsgraden av mat i regionen för böndernas, klimatets  
och beredskapens skull.

Snabba på elektrifieringen för att lösa miljöproblem utan att försvåra
för familjers livspussel.

Gör satsningar för omställningen till ett hållbart samhälle där de gör
mest nytta.

En föregångsregion i klimatsmart
utveckling

Vill du veta mer om vår klimatpolitik?
Scanna QR-koden

Öka egenproduktionen av förnybar energi.

Snabbare utbyggnad av laddstolpar för fordon, solceller på
kommunens byggnader samt fossilfria fordon i kommunen.

Främja klimatsmarta lösningar och miljövänliga sätt att leva och bo
genom aktiv dialog med miljörörelsen.

Alingsås ska gå före!
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Alla energislag behövs - Sverige ska satsa på nästa generations
kärnkraft, i form av småskaliga reaktorer.

Sverige ska ha ett 100 procent fossilfritt elsystem till 2040.

Bilar, båtar, flygplan och lastbilar ska drivas på ren el eller hållbara
biobränslen. 

Sverige behöver en ny energipolitik 
- för klimatets skull
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Jobb och företagande 

Prioritera E20 och Västra Stambanan - bygg bort problemen nu!

Utveckla besöksnäringen för att skapa arbetstillfällen i hela regionen.

Öka antalet feriepraktikplatser i regionen och erbjuda fler
studentmedarbetartjänster.

En regionpolitik för fler jobb 

Vill du veta mer om vår jobbpolitik?
Scanna QR-koden

Gå från ord till handling - service före byråkrati och krångel

Handläggningstider för bygglov, miljötillsyn och detaljplaner ska
kortas.

Hjälp lokala företag växa - låt Alingsåshem bygga mindre
verksamhetslokaler
Sluta ta betalt för tjänster som inte utförs - inför efterhandsdebitering

Återinför tjänstemannaansvaret - stärk den enskildes rätt.

Kommunen är en serviceorganisation! 
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Sänk skatten på arbete – framför allt på låga och medelstora
inkomster.

Ställ krav på att den som invandrat gradvis ska kvalificera sig till
välfärdsförmåner genom arbete

Inför ett bidragstak – så att det alltid lönar sig bättre att jobba än att
stapla olika bidrag på varandra.

Återupprätta arbetslinjen
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Vi ser samma problem som du ser i Västra Götalands sjukvård och därför har
vi satsat stora resurser på att korta köerna. Vi vet hur frustrerande det är att
bli skyfflad fram och tillbaka mellan olika instanser och vi jobbar för
framtidens sjukvård, där vården utgår från dina behov och där vi ligger i
framkant inom forskning. Vi sätter inte bara dig, utan även våra medarbetare,
i fokus och vi jobbar ständigt för att bli en bättre arbetsgivare.

Vi kan göra listan med anledningar att rösta på oss i regionvalet mycket
längre, men vårt löfte är att du ska ha tillgång till den bästa möjliga
sjukvården som regionen kan erbjuda. Nu och i framtiden!

Sjukvården

Att du ska få den vård du behöver, när du behöver den.                  
 Köerna till vården ska kortas.

Värna patientens rätt till valfrihet.

Öka tryggheten för de som behöver vård ofta med fast läkarkontakt.

Vi vill

Vill du veta mer om vår sjukvårdspolitik?
Scanna QR-koden

Din röst i regionvalet lägger grunden för din sjukvård!
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I klassrummen ska det vara läraren som bestämmer, och det måste både
föräldrar och elever respektera. Lärarens auktoritet behöver stärkas och
studiero ska säkerställas. All personal som jobbar inom skolan behöver
värderas högre och skolans samlade uppdrag tydliggöras. 

Friskolereformen har gjort det möjligt för alla barn, oavsett familjens ekonomi,
att välja den skola som passar dem bäst. Det är vi stolta över. 
Men friskolereformen behöver vårdas och utvecklas. Missbruket, fusket och de
oseriösa aktörerna måste stoppas.

Vi vill återställa 
ordningen i våra skolor

Ha ordning och reda i klassrummet där läraren bestämmer

Att skolan fokuserar på kunskapsinlärning med tydliga krav  

Att elevhälsan erbjuder digitala tjänster så att fler vågar fråga efter
hjälp

Att fler elever ska få arbetslivserfarenhet genom kommunala extrajobb
under hela året. De som vill jobba ska få jobba!

Att Skolinspektionen ska kunna stoppa vinstutdelning om en skola
uppenbart misslyckats med sitt uppdrag.

Vi vill

Vill du veta mer om vår skolpolitik?
Scanna QR-koden



Vår utgångspunkt är att varje människa är unik med egna önskemål och
intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Stor frihet,
hög kvalitet och värdigt bemötande ska känneteckna all vård och omsorg.
Genom hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt vill vi också öka våra
äldres livskvalitet.

Man ska känna sig trygg med den personal man som äldre möter. Därför vill vi
att den som arbetar inom omsorgen talar god svenska. Vi vill också öka
vårdkompetensen och vi vill ha läkare på plats inom äldreomsorgen. På så sätt
minskar vi också belastningen på lasarettet.

Vi vill öka självbestämmandet
för våra äldre!

Införa krav på att den som arbetar inom omsorgen kan svenska

Attrahera och behålla personal inom vårdyrket

Prioritera personalkontinuiteten och minska nattfastan för våra äldre  

Att läkare och fler sjuksköterskor ska arbeta inom vår verksamhet

Att rätten till självbestämmande och valfrihet är en självklarhet

Stärka matupplevelsen för alla genom att skapa en kvalitetspanel av
äldre alingsåsare 

Vi vill

Vill du veta mer om vår äldreomsorgspolitik?
Scanna QR-koden



Ta fram konkreta investeringsplaner för norra och södra
kommundelarna

Upprustning av Sollebrunn och Ingared

Utveckla turistattraktioner runt sjön Anten

Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelbanor i hela kommunen 

Tätare bussturer inom och över kommungränserna

Vi vill

      

Hela Alingsås 
kommun ska utvecklas 
Vi vill att fler ska kunna bo och trivas i vår fantastiska landsbygd. 
Men för att det ska bli möjligt måste kommunen i många fall gå före
och visa på viljan. Vi vill öka kommunens investeringar i både norra
och södra kommundelen. Det är genom nära välfärd, positiv syn på
bygglov och riktade satsningar som vi kan utveckla hela kommunen.



Alingsås ska bli Västsveriges
bästa idrottskommun!
Alingsås kommun har under den gångna mandatperioden satsat
över 25 miljoner kronor, mer än en halv miljon varje månad, på
riktat stöd till idrottsföreningar. Utöver det kommunala
föreningsstödet. Det har genererat nya konstgräsplaner,
nybyggda klubbhus och inköp av material. Det är en historiskt
hög satsning som vi vill fortsätta! 

En meningsfull aktiv fritid bidrar till förbättrad hälsa och ökad
livskvalitet för alla. Vi vill att kommunen ännu mer ska ta till vara
och stimulera föreningsinitiativ och se till att kommunala lokaler
nyttjas optimalt. 

Ha en investeringsplan för kommande åtta år som gör Alingsås
till Västsveriges bästa idrottskommun.

Låta alla föreningar samlas och enas kring prioriterade åtgärder

Att investeringar i anläggningar görs så att fullmått för olika
sporter uppnås i möjligaste mån.

Säkerställa att samtliga föreningar får bättre halltider.

Att alla våra föreningsledare ges möjlighet till                 
 utveckling och utbildning.

Vi vill



Dina kandidater
i Alingsås

1.
Daniel

Filipsson

2.
Eva-Lotta

Pamp

3.
Linn

Wirdemo

4.
Thomas

Thim

5.
Karin

Schagerlind

6.
Linda

Espeving

7.
Thorsten
Larsson

8.
Per-Gordon
Tranberg

9.
Dennis
Alvdén

10.
Jimmy
Lanevik

11.
Magnus
Linde

12.
Inger

Carlborg

13.
Lana

Hakmet

14.
Britt

Berggren

15.
Björn
Dahlin



Dina kandidater
i Alingsås

16.
Henrik

Alvdén Bona

17.
Süleyman

Aydin

18.
Veronika

Alvdén Bona

19.
 Eva 
Hult

20.
Johan
Lindahl

21.
David

Jerrestrand

22.
Magnus
Carlsson

23.
Anton

Nilsson

24.
Ove

Ödestad

25.
Carin
Östh

26.
Johan
Källvik

27.
Peter

Martini

28.
Johnny

Östh

29.
Daniel

Ringström

30.
Arben

Vojvoda



Dina riksdags- och
regionkandidater

7.
Eva-Lotta

Pamp

12.
Dennis
Alvdén

20.
Karin

Schagerlind

23.
Magnus
Linde

39.
Thorsten
Larsson

5.
Daniel

Filipsson

18.
Dennis
Alvdén
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48.
David

Jerrestrand





6 skäl för att rösta blått

1 2 3
Näringsliv
Med ett bra företagsklimat blir det
lättare att starta och utveckla
framgångsrika företag. Fler invånare
kommer i arbete och skatteintäkterna
ökar. Därför behöver det lokala
företagsklimatet vara en prioriterad
fråga för varje medarbetare som
möter företagare i vår verksamhet.

Men vi vill ha ett tydligt regelverk så
att alla kan behandlas på samma sätt,
Rätt kan aldrig vara fel för någon,
utan rätt skall alltid vara rätt för alla.

 

Trygghet
Alingsås ska vara en trygg
kommun för alla. Kriminaliteten
utgör just nu det största hotet
mot tryggheten i samhället –
den måste bekämpas med full
kraft. Men samtidigt måste
vardagsbrottsligheten
prioriteras högt. 

Hederliga alingsåsare ska inte
behöva utsättas för misshandel,
inbrott, stöld och andra
allvarliga brott. 

Akutsjukvård
När du behöver ska akut vård
finnas snabbt tillgänglig. Ingen
ska behöva vänta en timme
eller mer på ambulans. Vi vill att
alingsåsarna ska känna sig
trygga med att hjälpen finns vid
sjukdom eller olycka. Att också
dörren till lasarettet är öppen
dygnet runt är trygghet för oss
på riktigt!

4 5
Värna Alingsås
Alingsås är Sveriges vackraste
stad och vår särart, charm och
identitet ska värnas.
Nybyggnation skall harmonisera
med befintlig traditionell
byggnation.
I all planering vill vi möjliggöra
för fler att förverkliga sin dröm
om eget boende.
Mjörnstranden ska utvecklas
varsamt och göras tillgängligt
för alla.  

Trafiksituationen
Alla alingsåsare har
uppmärksammat den situation
med bilköer som uppstår vissa
tider på dygnet. Kommunen
måste tillsammans med
Trafikverket åtgärda så många
problem som möjligt för att få
bättre flöde på trafiken.
Ombyggnation och underhåll
måste planeras bättre och
genomföras snabbare. Alingsås
behöver fler underfarter
exempelvis Krangatans
förlängning.

6
Ordning och reda
Det måste bli bättre ordning på
mycket såväl i landet som i
Alingsås. Under lång tid har
grundläggande värderingar i
samhället urholkats. Ordning
måste återupprättas i skolan,
på gator och torg och i
samhället överlag. Begrepp
som moral, plikt och ansvar
måste utgöra grunden för att
bygga Sverige och Alingsås
starkt.

moderaternaalingsas.se


