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Kraft att leda
Munkedal



Munkedals kommun står inför ett mycket expansivt skede och det krävs
handlingskraft för att kommunen ska lyckas möta upp förväntningarna från 
våra invånare och besökare. 

Moderaterna vill verka för ett ännu bättre föreningsliv, ett blomstrande
företagande och en ännu starkare skola. Det är fundamenten i ett 
tryggt och värdeskapande samhälle.

Vi Moderater vill fortsätta att utveckla 
Munkedal mot framtiden. 
Munkedal ska vara ett nav i mellersta 
Bohuslän och vi ska ta taktpinnen för 
samarbeten över gränserna. 

 

Munkedal styrs bäst av
Moderaterna

Christoffer Rungberg
Kommunalrådskandidat



Håller du
med oss?
Moderaterna i Munkedal sätter medborgarnas behov
främst. En bra skola som ger kunskaper för livet, en god
och trygg vård när man behöver och ett fungerande
näringsliv för företag och som ger jobb. 

Munkedal har ett unikt läge intill Bohusläns pulsåder
samtidigt som vi har nära till rekreation i naturen. Här vill
man bo – och må bra hela livet. Moderaterna vill ständigt
förbättra, ha en god kvalitet och att begreppet frihet ska
prägla det som kommunen gör för alla. 

Barnen är vår framtid! 
Moderaterna i Munkedal skapar förutsättningar för en
aktiv, motiverande och resultatinriktad skolgång baserad
på forskning och vetenskaplig grund. 



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

Tryggheten

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

Trygghetskameror och förstärkt belysning.

Trygghetsvandringar för att upptäcka och åtgärda otrygga områden. 

Säkra gång- och cykelbanor för Munkedals invånare i alla åldrar, att
nyttja för sunda levnadsvanor.

Munkedal - en lugn och trygg kommun
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Dubbla straff för gängkriminella som begår brott.

Jämställdhet ska inte vara valbart när man kommer till Sverige, det är
varje kvinnas rättighet. Därför ska det råda nolltolerans mot
hederskulturens brott och förtryck. 

Sverige ska ha en polistäthet motsvarande genomsnittet i EU per 

Svensk rättspolitik missar brottsoffret

      100 000 invånare.
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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

Bygga ut kapaciteten på Bohusbanan för att öka det kollektiva
resandet.

Använda mer lokalt producerade råvaror i kommunala kök genom
offentlig upphandling.

Skapa förutsättningar för etablering av nya laddstationer i hela
kommunen.

För ett hållbart Munkedal
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Alla energislag behövs - Sveriges energikris beror inte på att vi har för
lite el när det blåser, problemet är att vi har för lite el när det INTE
blåser. Sverige ska satsa på nästa generations kärnkraft, i form av
småskaliga reaktorer.

Sverige ska ha ett 100 procent fossilfritt elsystem till 2040. Men livet
och vardagen måste fungera även för oss Munkedalsbor under tiden. 

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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Jobben

Öka satsningarna på vägar och järnvägar.

Utveckla besöksnäringen för att skapa arbetstillfällen.

Öka antalet feriepraktikplatser i regionen och erbjuda fler
studentmedarbetartjänster.

En regionpolitik för fler jobb 

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

Tillsätta talanginventerare som kan matcha person med arbete, för att
alla ska vara anställningsbara.

En språksatsning för vård- och omsorgspersonal, för säkerhetens
skull. Våra äldre ska kunna förstå och göra sig förstådda.

Utveckla en tillväxtenhet med fokus på service, utveckling och
möjligheter för vårt näringsliv. 

Alla som kan arbeta, ska arbeta
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Sänk skatten på arbete – framför allt på låga och medelstora
inkomster.

Utbildningsplikt som gör att nyanlända snabbt utbildar sig och blir
anställningsbara.

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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I Munkedals skola ska alla elever ges möjlighet att lyckas utifrån individens
förutsättningar. 

Behörigheten till gymnasiets yrkesprogram har ökat från 73,5% 2019 till 87,1%
2021. Det är en bra början men det räcker inte. Munkedals elever ska känna
nyfikenhet och glädje för lärande i en lugn och trygg skolmiljö där kunskap står i
fokus. 

Lärarna behöver en god arbetsmiljö där långsiktighet genomsyrar det dagliga
arbetet. Vi satsar på framtidens skola och skapar därmed möjligheter för
utveckling och lärande i skolan. 

Skolan

Höja måluppfyllelsen i grundskolan från dagens nivå.

Bygga en ny mellanstadieskola i centrala Munkedal och därmed
framtidsäkra utbildningslokalerna.
Införa mer rörelse och aktivitet i den dagliga undervisningen för
friskare barn.
I skolan ska det råda lugn och ro i en trygg studiemiljö.

Vi vill

Vill du veta mer om vår skolpolitik?
Scanna QR-koden
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Vi vårdar näringslivet
Företagen är motorn i den svenska ekonomin. Tre av fyra arbeten skapas av
småföretag och Munkedal är inget undantag. Av den anledningen ska
Munkedals kommun inte bedriva verksamhet som konkurrerar med
näringslivet. Upphandlingar bör i möjligaste mån göras lokalt när det är
möjligt. 

Det ska vara enkelt att driva företag i Munkedal.
 
Moderaterna kräver en bättre dialog med Munkedals företagare och invånare
de tillfällen man behöver hjälp och stöd av kommunen. Alla invånare och
företagare som möter kommunen ska bemötas på ett serviceinriktat och
professionellt sätt.

Utreda kommunens taxor för att skapa en mer rättvis taxekonstruktion.

Att alla medarbetare i kommunen genomgått utbildning i service och
värdskap.

Sänka kommunalskatten, en sänkt kommunalskatt ger mest för den
som behöver det mest.

Vi vill
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Munkedal expanderar
Munkedal står inför en viktig expansiv fas där företagsetableringar i
kombination med att befintliga företag växer kräver nya områden för
exploatering av såväl industri som bostäder. 

Moderaterna i Munkedal vill verka för att uppnå en befolkningsmängd om 
12 500 invånare år 2040. För att detta ska vara möjligt krävs en offensiv
nybyggnation av såväl enfamiljs- som flerfamiljshus. 

I Munkedal ska det finnas blandade upplåtelseformer av bostäder både
centrumnära och utanför samhället för att öka alternativen att välja hur man
bor. 

Munkedals kommun ska ha en planberedskap för både
industritomter och privat bostadsbyggnation.

Munkbo ska vara den som äger och förvaltar alla kommunala
fastigheter och den som säljer kommunala tomter.

Möjliggöra tomter för bostadsrätter.

Vi vill
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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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Dina
kandidater

1.
Christoffer
Rungberg

2.
Ann-Sofie

Alm

3.
Martin

Svenberg
Rödin

4.
Henrik
Palm

5.
Johnny
Ernflykt

1.
Mats

Abrahamsson

2.
Suhaib
Hurani

17.
Christoffer
Rungberg

25.
Linda

Wighed

43.
Ann-Sofie

Alm

1.
Johan

Hultberg

2.
Ann-Sofie

Alm

3.
Cecilia

Gustafsson

4.
Henrik

Sundström

9.
Christoffer
Rungberg
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Dina kandidater
i Munkedal



Dina kandidater
i Munkedal



Detta har vi gjort

Detta vill vi göra

Vi håller vad vi lovar

Byggt en bollhall i Munkedal

Renoverat flera skolor i Munkedal

Sänkt skatten med 25 öre

Ökat skolresultaten

Kultur- och fritidsplan

Höja skolresultaten ytterligare

Bygga ny mellanstadieskola i Munkedal

Cykelvägar som knyter samman Munkdal

Språksatsning på anställda som arbetar vårdnära

Talanginventerare för fler i arbete 
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Politik ska drivas lokalt

Kryssa en moderat
Delta i våra kampanjer
Var med och utveckla Moderaternas lokala politik

Ditt engagemang
är vår styrka

moderaterna.se/engagera-dig


