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Om vi inte klarar jobben kan vi aldrig klara välfärden. Sambandet är enkelt: 
När fler jobbar är det fler som betalar skatt. Det är därifrån resurserna till 
välfärden kommer. Därför är det så viktigt för oss moderater att satsa på 
jobb och företagande i vår kommun. För att vi sedan ska kunna 
fokusera på våra kärnverksamheter vård, skola och omsorg.

Vi värnar en trygg gemensam välfärd, en 
tillgänglig barnomsorg och äldreomsorg av
hög kvalitet. Vi vill att skolan ska höja 
kunskapsresultaten och vi vill vara en 
attraktiv arbetsgivare eftersom 
medarbetarna är vår viktigaste resurs för
att nå våra mål. 

Vi tar ansvar för ekonomin. En
ansvarfull politik med ekonomi
i balans krävs för att vi ska kunna
fortsätta att utveckla Töreboda.

Och det vill vi göra tillsammans
och i nära dialog med er som
liksom vi bor och verkar i vår
fina kommun.
 

Töreboda styrs bäst av
Moderaterna.

Linn Brandström  
Kommunalrådskandidat



Jobben

Öka satsningarna på vägar och järnvägar i Västra Götaland.

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

Verka för en utbyggnad av Västra stambanan för att förenkla
jobbpendling till och från kommunen

Verka för fler företagsetableringar som ger jobb i vår kommun

Bra studievägledning utifrån efterfrågad kompetens hos de lokala
företagen

Allt börjar med jobben
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Sänk skatten på arbete – framför allt på låga och medelstora
inkomster.

Avskaffa regeringens extratjänster som inte leder till fler jobb.

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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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

Bra belysning på gång & cykelvägar

Kameraövervakning på utsatta områden

Stärkt föräldraansvar och föräldrautbildningar

Fortsatt satsning på arbetet med fältarna

Tryggheten är ett gemensamt ansvar
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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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Utbildning bryter barriärer, öppnar nya dörrar och inspirerar till drömmar och
mål. Varje barn ska ha chans att utvecklas och välja sin väg i livet. 

Förskolan behöver ha förutsättningar för att möta alla barns behov. Den svenska
förskolan är unik med sitt fokus på omsorg, utveckling och lärande. 

Skolan ska ha höga förväntningar på varje individ och fokusera på elevernas
utveckling och samtidigt uppvärdera praktisk kunskap. 

Lika viktigt är det att vi är tydliga med att elever har ett eget ansvar för sin egen
inlärning, att det är lugn och ro i skolan och att föräldrar har ett ansvar att deras
barn går till skolan, gör sina läxor och gör sitt bästa.

Skolan

Fokus på att lära sig läsa och räkna tidigt

Stöd, hjälp och uppmuntran till barn i tidig ålder

Ny förskola och F-6 skola i Kilenområdet

Vi vill satsa på:

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

Möjliggöra klimatsmarta transporter genom att satsa på gång- och
cykelvägar, lokaltrafik och laddmöjligheter för elbilar

Solceller på kommunala byggnader

Lätt att återvinna - nära dig

En miljövänlig kommun
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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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Våra lokala priofrågor

1 2 3
Ekonomi

Tydligt ledarskap med
ekonomiskt ansvarstagande 
Fler invånare och fler i
arbete
Få fler invånare delaktiga i
kommunens utveckling
Få Törebodaandan att växa
ytterligare

Grunden för att vi ska kunna
utveckla vår kommun är en god
ekonomi och medarbetare som
trivs. Vi vill satsa på:

 

Landsbygd

Infrastruktur - bättre
kommunikationer
Tillgänglig uppkoppling för
såväl nytta som nöje
Enklare och snabbare att få
bygglov utanför planlagt
område
Välskötta planteringar i hela
kommunen

Vi ser en stor potential i
landsbygden och vill att hela vår
kommun ska leva. 
Vi vill satsa på:

Jobb

4 5
Omsorg

Bra mat i våra
verksamheter
Fysisk aktivitet utifrån
behov
Behålla
dagverksamheterna
Uppmuntran, stöd och
avlastning till anhöriga
Fler trygghetsboenden

Alla - barn, unga och äldre
skall känna sig trygga med
den omsorg som ges. 
Vi vill satsa på:

Skola

Rusta upp våra
skollokaler
Utvecklande och
inspirerande utemiljöer
på skolor och förskolor
Bra läromedel - fysiska
och digitala
Guldgruvan som
utbildningsresurs

Alla elever ska mötas av
kunniga och engagerade
pedagoger. 
Vi vill satsa på: 

6
Kultur

Föreningslivet 
Området kring Töreshov
och övriga
idrottsanläggningar 
Underhållning i
gästhamnarna
Stötta och främja ideella
krafter

Törebodaandan
kännetecknas av ett rikt
föreningsliv och viljan att
göra bra saker tillsammans.
Vi vill satsa på:

Det ska vara lätt att starta företag
Kortare handläggningstider
Kompetensutveckling och
vidareutbildning för kommunens
anställda
Attraktiva etableringslägen
Töreboda som en turistort
Att driva arbetsförmedling i
kommunalt regi

I Töreboda ska både företag och
människor kunna växa och
utvecklas. 
Vi vill satsa på:



Dina kandidater
i Töreboda kommun

1.
Linn Brandström
Beteendevetare

Töreboda

2.
Anne-Marie

Lundin
Lantbrukare 

Valla

3.
Jan-Erik

Sandegren
Pensionär
Töreboda

4.
Marlene Näslin
Hästuppfödare

Fredsberg

5.
Gustaf Lexell

Affärsutvecklare
Stenkälla

6.
Christofer
Johansson
Elektriker
Fredsberg

7.
Natacha Hammer

Förman
Äspäng

8.
Thomas Boëthius

Marknadschef
Töreboda

9.
Björn Lagerqvist

Pensionär
Älgarås

10.
Gunnar Welin

Veterinär
Töreboda

11.
Nancy Biäng

Projekt-
administratör
Vassbacken

12.
Bengt Sjöberg
Kommunalråd

Bellefors

13.
Erland

Gustafsson
Officer

Töreboda

14.
Anton Karlsson
Trafikpedagog

Töreboda

15.
Sofia Hottöfjäll

Rektor
Valla



Dina kandidater
i Töreboda kommun

16.
Sven Ståhlberg

Lantmästare
Hajstorp

17.
Anders Eriksson

Ingenjör
Älgarås

18.
Jan Karlsson

Trafikpedagog
Töreboda

19.
Micael Hamilton

Krögare
Moholm

20.
Per Brandström

Affärschef
Töreboda

21.
Kristine

Adolfsson
Förskollärare

Moholm

22.
Kerstin

Bertilsson
pensionär
Töreboda

23.
Jörgen Karlsson

Transport-
planerare
Töreboda

24.
Lars Adolfsson
Diversearbetare

Säckestad

25.
Gösta Karlsson 

Frisör
Töreboda

Bli medlem i moderaterna - Ditt engagemang är vår styrka!
Swischa 100 kr till 123 336 00 70, ange personnummer och e-post

 
Följ oss gärna på Facebook!

Moderaterna i Töreboda kommun
 

 Välkommen att höra av dig med synpunkter eller inspel!
Du når oss via torebodamoderaterna@gmail.com



Ingen kan förneka att Sverige har stora problem, men de går att lösa. 
Allt detta kräver en ny regering efter valet 2022. En regering som kan samarbeta
med alla, för att få saker gjorda. 

För att få ordning på brottsligheten krävs hårdare straff som står i proportion till
brottens allvar och en rättspolitik som värnar brottsoffret mer än förövaren. För att
få ordning på utanförskapet och bidragsberoendet krävs en arbetslinje som gör
att det alltid lönar sig mer att jobba än att få bidrag. Och vi måste få valuta för
skattepengarna, i form av en välfärd som lever upp till sitt namn.

1.
Linn

Brandström

2.
Ronnie
Brolin

3.
Björn

Thodenius 

4.
Theres

Sahlström

5.
Edward
Kahrs

Dina riksdagskandidater

Dina regionkandidater

Linn
Brandström
Töreboda

Ronnie
Brolin
Vara

Björn
Thodenius
Gullspång 

Theres
Sahlström

Skövde

Edward
Kahrs

Falköping
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Regionen behöver en stark ekonomi med ordning och reda 

Vi behöver fortsätta arbetet med att minska onödig administration och
prioritera fler medarbetare i hälso- och sjukvården framför fler 
administratörer och politiker i regionen. 

Trygghet ges genom att vården är tillgänglig och att olika 
aktörer som kommun, vårdcentraler och sjukhus arbetar 
tillsammans för att stärka den vård som behövs ofta. 
Hela regionen ska utvecklas. 

Anders G Johansson
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Charlotte 

NordströmSten Bergheden



Detta har vi gjort i Regionen:

Detta vill vi satsa på:

Vi håller vad vi lovar

Förstärkt resurserna till hälso-och sjukvården

Satsat på förlossningsvården

Börjat bygga ut den nära vården

Höjt löner och ersättningar för medarbetarna i vården

Tagit ansvar för god hushållning med skattepengarna

Minska väntetiderna i vården

Förstärka läkarresurser för äldre och kroniker

Minska onödig administration och byråkrati

Arbeta för fler och växande företag i regionen

Stärka kollektivtrafiken

Erbjuda attraktiva arbetsvillkor för medarbetare

Värna patientens rätt till valfrihet



Detta har vi gjort i Töreboda:

Detta vill vi satsa på:

Vi håller vad vi lovar

Byggt och planerar för fler bostäder

Utvecklat campingen med fler stugor och servicebyggnad

Fler och förbättrade parkeringsmöjligheter

Byggt ett nytt trygghetsboende

Satsat på Gjutaren som mötesplats för föreningar och
företag

Attraktiva etableringslägen för företag
och nya områden för bostadsbyggande

Fina planteringar, skötsel, service och  utveckling
även i våra kransorter

Ny förskola och F-6 skola i Kilenområdet

Cykel och vandringsleder

Entreprenör som vill etablera och driva
hotell med restaurang

torebodamoderaterna@gmail.com


