
      Socialdemokraterna  I Gullspångs kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill tillsammans med dig utveckla Gullspångs Kommun. Många tar för givet att den kommunala servicen bara ska fungera och att den 
ska vara bra och visst ska det vara så.   

Oavsett om du bor i Södra Råda, Gullspång, Gårdsjö, Hova, Otterbäcken eller Skagersvik vill du och jag ordna våra liv så bra som möjligt 
för både oss själva och våra närmaste.  

För oss socialdemokrater är det viktigt att alla får chansen att utvecklas oavsett plånbokens storlek. Mycket kan vi göra själva, men 
vissa saker måste vi göra tillsammans för att det ska bli bra för alla.  



  Förskola och förskoleklass 

 Vi är övertygade om att en bra start i förskolan och förskoleklass-

en ger bra förutsättningar för att eleverna ska nå godkända betyg i 

grundskolan. Vi vet att talang och begåvning finns överallt.   

Alla barn och elever har rätt att möta duktiga och engagerade pe-

dagoger/personal med goda kunskaper. Alla barn ska erbjudas 

förskoleplats när behov finns. Vi vill att verksamheten har öppetti-

der som passar föräldrarnas och barnens behov. Att barn med 

olika bakgrund och förutsättningar möts i förskolor och skolor stär-

ker både kunskapsresultaten och solidariteten och förståelsen för 

andra. Vi socialdemokrater ska satsa extra resurser så att personal-

förstärkningar kan göras. I förskolan är det viktigt med både peda-

gogik och omsorg för alla barn.  Barn med särskilda behov ska få 

det stöd som behövs.  

Det viktigaste för att höja skolresultaten är att investera tidigt i 

barnen. Ju tidigare insatser desto större effekt.  

Vi vill att kultur i olika former används för att stimulera barnens 

utveckling  

  

 

   

 

     Vi socialdemokrater vill:            

• Öppettider i förskolan som passar barnens och föräldrarnas 

behov 

• Tillföra mer personal i verksamheten  

• Göra förbättringar på både yttre och inre miljöer  

• Undersöka möjligheten att återinföra kommunala dagmam-

mor 

• Satsa ytterligare på kultur och prova på verksamheter i för-

skolan  

• Att barn med särskilda behov ska få det stöd som erfordras   

• Utveckla förskoleklassen  



  Grundskola  

Vår målsättning är att alla grundskoleelever ska avsluta sin skol-
gång med minst godkända betyg i alla ämnen. Utbildning är inträ-
desbiljetten till arbetsmarknaden därför måste vi ge alla ungdomar 
chansen att lyckas i skolan, det kräver engagerade personal och 
arbetsro i klassrummet.  

Vi vill utveckla elevhälsan ytterligare med mer förebyggande ar-
bete i elevens vardag. Barn och ungdomar ska få stöd och hjälp 
efter behov. Sociala klyftor ska motverkas, det minskar riskerna för 
att unga hamnar snett.  Det ska finnas tillgång till en god skolhälso-
vård, barn- och ungdomspsykiatri, ungdomsmottagning och annat 
stöd för unga tjejer och killar.  

Vi vill utveckla kulturskolan och musikskolan ytterligare, och att 
fortsätta utveckla kultur och ”prova-på” verksamheter.   

Det behövs en bra mix av teoretiska ämnen och praktiska ämnen 
för att eleverna ska få bra betyg.   

Elevdemokrati är en viktig del i att skapa en väl fungerande skola. 
Elevråden skall ges inflytande i utvecklingen av såväl undervisning 
som miljö.  

Fritidshemmen har betydelse för barns utveckling och också för att 
uppnå goda kunskapsresultat i skolan. Vi vill uppmuntra förenings-
livet att samverka med fritidshemmen för att fler barn ska kunna få 
ägna sig åt olika föreningsaktiviteter. 

 

 

Vi socialdemokrater vill:   

• Fortsätta satsa på läxhjälp och olika former av sommars-

kola.  

• Stärka elevhälsan  

• Utveckla musik – och kulturskolan och   

• Utveckla fritidsgård och lovverksamhet  

• Ha mer personal i skolan   

• Satsa på behörig personal   

• Införa en personalpool  

• Minska administrationen för lärarna 

• Att fritidshemmen ska hålla hög kvalitet  

   

  

 



 Gymnasium och ungdomar 

Dagens och framtidens arbetsliv kräver goda kunskaper hos alla. Vi 
socialdemokrater vill att ungdomarna ska kunna välja den utbild-
ning som de helst vill gå. Ungdomarna ska kunna välja mellan tyd-
liga inriktningar som ger möjlighet till vidare studier eller direkt till 
ett yrke.  

Det ska vara enkelt att ta sig till och från skolan därför vill vi för-
bättra kollektivtrafiken inom vår kommun  

För att ge ungdomar möjlighet att vara med och påverka, utvecklar 
vi ungdomsparlamentet. Det handlar om att i demokratisk dialog 
ta fasta på ungdomars upplevelser och behov.  

  

Det är också viktigt att utveckla kultur, nöjen och fritidsaktiviteter 
för ungdomar – som fritidsgård, musikevenemang och föreningsliv.  

  

Nästa steg i livet handlar om möjligheter till arbetet och eget bo-
ende. Vi vill öka vår samverkan med näringslivet för att skapa ar-
betstillfällen som exempelvis traineeplatser, sommarjobb och 
praktikplatser. Det är viktigt att ge ungdomar en chans att pröva på 
olika arbeten.  

  

 

 

 

Vi socialdemokrater vill:   

• Att gymnasieelever ska kunna välja de gymnasieprogram de 

vill  

• Alla elever ska ha en fullständig gymnasieexamen   

• Ge eleverna grundläggande behörighet till vidare studier  

• Fortsätta satsning på sommar och feriearbeten  

• Förbättra kollektivtrafiken  

• Erbjuda ungdomslägenheter  

• Fortsätta en aktiv stöttning vid ungdomsarbetslöshet  

• Stödja och utveckla ungdomars möjlighet till kultur, nöjen 

och fritidsaktiviteter  

 

 

 

 

 



  Näringsliv  utbildning och arbete 

De lokala företagen är en mycket viktig del för en levande kom-
mun. Vi vill fortsätta utveckla samarbetet med de lokala näringsid-
karna och genom det kan vi säkerställa de arbetstillfällen som finns 
och även kunna få fler. Vi vill att företagen ska kunna växa och att 
fler startar eget. Det handlar om att kunna behålla och utveckla 
servicen. Genom gemensamma ansträngningar ska vi se till så att 
Gullspångs kommuns företagsklimat blir bättre.    

Det är genom fler företag och fler arbetstillfällen som trygghet, 
välstånd och ekonomisk tillväxt skapas i kommunen. Vi vill också 
samverka med lokala näringslivet för att få till praktikplatser, ut-
bildningar och rekryteringskampanjer.  

Bredbandssatsningen på landsbygden är i full gång och vi har på-
börjat arbetet i tätorterna. Vi socialdemokrater investeringar i in-
frastruktur som gator, vatten och avlopp samt kommunalägda fas-
tigheter. Genom dessa investeringar så skapar vi arbetstillfällen. Vi 
vill använda så många lokala entreprenörer som det bara går.     

I kommunens kök görs mat varje dag till såväl de yngsta som 
äldsta. Maten är en viktig del av vår välfärd och ska hålla hög kvali-
tet. Ett starkt svenskt jordbruk är grundläggande för att producera 
bra mat till konsumenterna. Det tryggar jobben på landsbygden. 
Kommunens matproduktion ska gå över till mer lokalproducerade 
varor.   

Utbildning är inte något man får en gång som ung och som räcker 
tills man går i pension. Vuxenutbildningen utgör en viktig väg för 
människor att utbilda sig vidare och få en ny chans på arbetsmark-
naden.  

Vi socialdemokrater vill:  

• Skapa goda förutsättningar för näringslivet att utvecklas   

• Ha snabbare och förenklad handläggning av byggnadslov 

genom E-tjänster  

• Utveckla gemensamägda industribolag med lokal näringsid-

kare, där vi satsar i form av kapital och personalresurser  

• Vara med och fortsätta utveckla Otterbäckens hamn  

• Ha ökad satsning på bredband även inom tätorterna  

• Att mer lokala produkter används i kommunens matpro-

duktion.  

• Samverka för att möjliggöra prova på jobb, sommarjobb, 

praktikplatser eller traineejobb  

• Utveckla vuxenutbildningen   

• Utveckla SFI så att våra nysvenskar får kunskaper så att de 

tar sig vidare till arbetet och egenförsörjning    

Fler jobb är det viktigaste för oss socialdemokrater!  



  Turism  

Turism och besöksnäringen är en tillväxtbransch och en kraft för 
utveckling. Att få fler besökare som stannar till i vår kommun är en 
möjlighet. Tänkt om flera bilister som åker på E-20 eller väg 26 
svänger av vägen och gör ett stopp för att tanka, handla eller äta. 
Något som kommunen och handeln kunde samverka kring och 
som förhoppningsvis leder till fler arbetstillfällen. Turism och be-
söksnäringen är ett högprioriterat område för oss, det handlar inte 
enbart om att göra Gullspångs kommun känt som turistmål utan 
främst om att besöksnäringen kan bli den breddning av vår arbets-
marknad som vi så väl behöver.   

Besöksnäringen har stor betydelse för den lokala arbetsmark-
naden. Den bidrar till att höja livskvalitén för invånare i vår kom-
mun genom ett ökat utbud av aktiviteter, genom att skapa inkoms-
ter för lokala företag och ger möjlighet till nya jobb och ökad 
sysselsättning. I vår kommun finns många natur- och kulturvärden 
där vi ser en stor potential. I kommunen finns många och tydliga 
spår av den svenska historien t.ex. Slaget vid Hofva som ligger till 
grund för Hova riddarvecka, Södra Råda Gamla Kyrka som nu åter-
uppbyggs.  

Det är viktigt att besökarna får ett positivt bemötande. Vi vill ut-
veckla samverkan med grannkommunerna och samverkan med 
lokala handeln, näringslivet och föreningslivet så att fler besöker 
kommunen.   

 

 

Vi socialdemokrater vill:  

• Marknadsföra Gullspångs kommun som en besöks- och 

turistkommun  

• Arbeta aktivt för att bevara den unika ” Gullspångslaxen”  

• Utveckla turismen i samarbete med entreprenörer och för-

eningar  

• Utöka samarbetet kring olika turistprojekt med omkring 

liggande kommuner  

• Utveckla turismen och besöksnäringen genom stöd till han-

del, kultur och arrangemang  

• Verka för att utveckla campingplatser, ställplatser och bad-

platser  

• Utveckla arrangörsstödet  



 Boende  och kommunikationer 

Byggbara tomter i sjönära lägen kan locka fler att bygga nytt. Boen-
det är en viktig utvecklingsfråga. Valet av bostadsort görs allt mer 
utifrån trivsamma områden, miljö, tillgänglig service och fritidsut-
bud.   

Vi ska fortsätta ta fram nya detaljplaner som gör det möjligt att 
bygga nya hus. Arbetsplatsens lokalisering får allt mindre bety-
delse för valet av bostad. Gullspång rymmer inom sina kommun-
gränser många attraktiva möjligheter för boende, med närhet till 
naturen och möjligheter till en kreativ fritid. Vi ser ett behov av fler 
hyresrätter. Kommunens bostadsbolag har en stor och viktig roll i 
detta genom att fortsätta att renovera lägenheter och vara den 
som står för planering och byggnation av nya lägenheter.  

Kommunikationer 

Infrastrukturen har en stor betydelse för både kommuninnevånare 
och näringsliv. Människor och varor ska kunna transporteras såväl 
till och från som inom kommunen. För boende i kommunen kan 
det handla om att ta sig till och ifrån skola, arbete eller sjukhus, 
resa till större städer och omkringliggande universitetsorter. Möj-
ligheterna att resa kan avgöra om man flyttar till en kommun eller 
kan ta ett arbete. För näringslivet är det viktigt att transporter av 
varor fungerar på ett bra sätt och att personalen kan ta sig till och 
från jobbet. Men det kan också vara resor till och från kommunal 
service eller mataffären. Därför är det viktigt att fortsätta arbeta 
för att vi ska ha bra vägar, fungerade järnväg och kollektivtrafik. Vi 
vill få till bättre kollektivtrafik och serviceresor för äldre.  

 

Vi socialdemokrater vill:   

• Göra detaljplaner för byggnation i sjönära läge  

• Bygga nya hyresrätter  

• Samverka med byggentreprenörer och mäklare för att locka 

hit nya boende  

• Delta i bomässor tillsammans med lokala mäklare och fas-

tighetsägare  

• Marknadsföra de fritidsområde som är färdiga för bebyg-

gelse  

• Förbättra möjligheten till kollektivtrafik  

• Påverka så att det blir ett enhetligt biljettsystem över läns-

gränserna  

• Vid upphandling av skolskjutsar kräva bälten och alkolås i 

alla bussar   



 Kultur och fritid och bibliotek 

Aktiviteter inom fritid, kultur och bibliotek ger stimulans för både 
kropp och själ. Många hittar sin plats i föreningslivet som gör att 
man trivs, utvecklas och har roligt. Alla de föreningar som finns 
spelar en viktig roll i att skapa bra förutsättningar för oss som bor 
här. Ett rikt föreningsliv kan locka hit turister och nya boende.  

Föreningslivet i vår kommun är mycket viktigt som ett socialt kitt. 
Vi vill fortsätta stödja föreningarna ekonomiskt så att de kan fort-
sätta med sina verksamheter.  

Kultur och kulturevenemang kommer att få en allt större betydelse 
för utvecklingen av det lokala samhället. Olika former av kulturar-
rangemang har en stor potential att utvecklas.  

Många av föreningarna har olika arrangemang som gör att vi får 
hit fler besökare. Vi vill utveckla samverkan för att se vad kommu-
nen skulle kunna hjälpa till med. Vi vill fortsätta med arrangörsstöd 
för att stödja och stimulera till än fler arrangemang.  

Våra bibliotek är en förutsättning för ett rikt kulturutbud och ger 
möjligheter till lärande och avkoppling för både barn och vuxna. 
Biblioteken kan vara ingången till vidare studier och ett stöd i lä-
randeprocessen för eleverna. Biblioteken är viktiga mötesplatser, 
här lånar man inte bara böcker, man träffas, lyssnar på föredrag 
eller läser dagstidningar. I Hova ligger biblioteket centralt vilket är 
väldigt positivt. Ska vi titta på samma möjlighet även i centrala 
Gullspång? Ja, vi vill se om biblioteket eller annan kommunal ser-
vice kan skapa mer liv och rörelse i centrum.  Kan det ge en positiv 
utveckling, kan det utveckla mötesplatsen och kan det också bidra 
till att fler besökare och kunder hittar till handlarna i centrum.  

  

Vi socialdemokrater vill:  

• Flytta kommunal service till centrala Gullspång  

• Stödja kommunens föreningsliv och uppmuntra till samver-

kan  

• Främja intresset för musik, konst, teater och litteratur  

• Utveckla kommunbiblioteken till kulturella mötesplatser  

• Ha fokus på ungdomars kultur och fritidsaktiviteter  

• Utveckla musikskolan upp till vuxen ålder  

• Lyfta fram de kulturella värdena för att få fler besökare till 

kommunen.  



 Vårt offentliga  vardagsrum 

Precis som hemma behöver vardagsrummet fräschas upp och mö-
bleras om. Vår offentliga miljö, där gator, torg, elljusspår, lekplat-
ser och parker är en del och bildar vårt offentliga (gemensamma) 
vardagsrum. Det är här vi umgås med varandra, men också tar 
emot våra gäster.  Här går vi och handlar och vi tar ibland en fika 
eller en matbit och barnen leker i parkerna. Vi har ett ansvar att 
kommunens torg, elljusspår, lekplatser, parker och gator blir trevli-
gare och trivsammare. Vårt samhälle ska vara tryggt och trivsamt. 
Vi vill därför att torg, parker, lekplatser, grön- och friluftsområden 
ska kännas välkomnande.  

Utomhusmiljön kring förskolan och skolan utgör en beaktansvärd 
del av barns uppväxtvillkor. Skolgården är betydelsefull för elevers 
hälsa, lärande och utveckling. Inlärning hos barn sker inte enbart i 
klassrummet. Mycket av inlärningen sker genom spontana iaktta-
gelser, i form av lek. Det finns också många möjligheter till att 
flytta ut olika pedagogiska aktiviteter på skolgården.  Vi vill därför 
satsa på att utveckla utemiljön på förskolor och skolor ytterligare.  
Vi socialdemokrater vill också fortsätta att arbetet med en bra och 
säker trafikmiljö.  

 

 
 
 
 

 
 

 
 Vi socialdemokrater vill:   

• Fortsätta utveckla och anlägga nya lekplatser   

• Ha förbättringar av vägar och gator samt elljusspår.   

• Att det ska vara välordnat, trivsamt, snyggt och tryggt i vår 

kommun.   

• Göra kommunens torg, parker och gator trevligare och triv-

sammare och med mer utsmyckning i kommunen.  

• Ha utveckling och förbättring av våra parker och bad  

• Fortsätta byggnation av gång och cykelbanor  

• Förbättra trafikmiljön i vår kommun för alla trafikanter    

• Att skapa en mer varierad, grönskande och kreativ utemiljö 

på våra förskolor och skolor.  

• Fräscha upp infarterna till våra samhällen  

• Genomföra en bättre skyltning i vår kommun  

• Öka tryggheten med väl upplysta gator och cykelbanor      

• Utveckla pedagogiska lärmiljöer.  

• Underhålla och förbättra vatten- och avloppsnätet  

• Ta fram planer för underhåll av kommunens fastigheter  



 Vård och omsorg          

Vi vill att det ska finnas resurser i samhället när någon blir sjuk och 
behöver hjälp. Det kan vara skäl som åldrande eller funktionsned-
sättning. Ibland händer det saker som du inte klarar av att lösa på 
egen hand. Kommunens sociala skyddsnät ska vara en hjälp för dig 
att ta dig igenom konflikter i familjen, ekonomiska bekymmer och 
arbetslöshet. Dessutom är det viktigt med förebyggande arbete.  

 Att vara en del i sociala nätverk är viktigt, därför vill utveckla vår 
dagvård för att förhindra att man blir sittande ensam i sitt boende. 
På våra äldreboenden och trygghetsboende ska det finnas aktivite-
ter för både för kroppen och knoppen.  

Gott liv på ålderns höst  

Vård och omsorg om äldre berör många människor i vår kommun. 
Den dagen vi behöver stöd och hjälp ska den finnas där i form av 
trygg och god omvårdnad. För de äldre i vår kommun finns stöd i 
form av hemvård, korttidsplatser och särskilt boende på Mogården 
och Amnegården. I detta arbete är det viktigt att den enskilde ska 
få ha inflytande över sin vardag. Vi fortsätter aktivt att införa 
personcentrerad vård. Vi vill fortsätta att utveckla hemtjänst, an-
hörigstöd, boendemiljön, dagvård och andra aktiviteter. Matsalen 
på Amnegården har fått en välbehövlig renovering och verkligen 
lyft måltidsmiljön. Arbete pågår för att möjliggöra ett sällskaps-
rum/matplats på Mogården. Maten och måltidsmiljön är en viktig 
del för att må bra. I samråd med kostråden har kostenheten utar-
betat konceptet ”Mat för äldre” som vi kommer att införa.  

 

 

Vi socialdemokrater vill:   

• Att rätt insatser och stöd ska kunna ges på individnivå  

• Utveckla” Mina timmar”, en servicemeny med valmöjlighet-

er  

• Öka kvalitén på maten för de äldre   

• Utveckla dagvård, anhörigstöd, fixartjänst och uppsökande 

verksamhet    

• Möjliggöra service till äldre utan biståndsbedömning.  

• Satsa på personalpool för att säkerställa vikarier i vår verk-

samhet  

• Utveckla samverkan med primärvården  

• Öka antalet heltidstjänster  

• Bygga nytt LSS boende  

  

 
 
 

 
 



 Alla är värda en andra chans 

Dagens unga möts av ständiga förändringar i traditionella livs-
mönster. Vi vet att många av de unga som mår psykiskt dåligt inte 
söker hjälp och vi vet också att de till stor del saknar en vuxen att 
prata med. Denna grupp behöver synliggöras för att rätt insatser 
och stöd ska kunna ges på individnivå. Inom individ och familje-
omsorgen arbetar man för att stötta de individer som behöver 
olika former av stöd och råd.  Det kan vara stöd från familjebe-
handlare, olika former av stöd för att få en egenförsörjning eller 
hjälp vidare till eget boende. Alla är värda en andra chans därför 
behöver vi utveckla verksamheterna som ger stöd och råd    

  

Gullspångs kommun driver också ett par projekt för arbetslösa 
ungdomar nämligen Dua (delegationen för unga) och Arena 9.0 
(nio kommuner i samverkan). Arbetslösheten bland unga har sjun-
kit och det beror delvis på våra projekt men också att det lokala 
näringslivet kör för fullt och har anställt många unga. Feriearbeten 
till ungdomar vill vi satsa vidare på. Det är viktigt att ungdomarna 
får chansen till jobb och att kunna tjäna egna pengar. Så en fortsatt 
samverkan med lokala näringslivet är viktigt.  

 

 

 

 

Vi socialdemokrater vill: 

• Utveckla samarbetet med lokala näringslivet  

• Öka personalinsatser för att stödja unga vuxna med sär-

skilda behov  

• Utveckla Stöd och råd  

• Utveckla samarbetet med försäkringskassa och arbetsför-

medling för att skapa möjlighet till praktik, utbildningsverk-

samhet.  

• Utveckla möjlighet till daglig sysselsättning  

• Samverka med primärvården    

• Utveckla vuxenstödet och den uppsökande verksamheten  

• Utveckla olika ungdomsprojekt  



 Kommunen som arbetsgivare  
Gullspångs kommun är en av de största arbetsgivarna inom kom-
munen. Personalen är en värdefull resurs som står för en bra vård, 
omsorg, utbildning och service till kommunens innevånare. Vi vill 
tillvarata personalens erfarenhet, nyfikenhet och kunskaper så att 
de kan vara med och påverka sin egen arbetsplats och organi-
sation. Tryggheten i jobbet, får människor att växa och utvecklas. 
Alla anställda skall ha en individuell utvecklingsplan och därmed 
möjlighet till en regelbunden utveckling. För att kunna rekrytera 
och behålla personal vill vi satsa på kompetensutveckling, rehabili-
tering, heltidstjänster personalpool och andra personalbefräm-
jande insatser. Fortsatta insatser och olika metoder för att öka 
frisknärvaron är viktigt att jobba vidare med. Personalpoolen vill vi 
nu utveckla till andra verksamheter i kommunenen som exempel-
vis förskolan. En personalpool syftar till att säkerställa en hög kom-
petens och kvalité. Det blir tryggare och enklare att vara vikarie.   

 En gemensam sak för både näringslivet och kommunen är att 
kunna rekrytera kompetent personal. Vi vill utveckla ett samarbete 
så att både näringslivet och kommunen kan rekrytera personal. 
Detta skulle kunna göras genom gemensamma lokala projekt och 
marknadsföringsåtgärder, som gör Gullspång mer attraktiv som 
arbets-, verksamhets-, bostads- och besöksort. Kommunen som 
arbetsgivare har ett stort behov av att trygga kompetensnivån 
inom flera områden. Det handlar om att kunna behålla den kom-
petens som finns men också fylla på där det finns behov i de olika 
verksamheterna.  En av kommunens största utmaningar är att sä-
kerställa att rätt kompetens finns i organisationen  

 

             

 Vi socialdemokrater vill:   

• Att det finns en mångfald bland vår personal, en blandning 

av åldrar, kön och etniskt ursprung  

• Utveckla samarbete med arbetstagarorganisationerna  

• Satsa på personalpool inom flera verksamhetsområden  

• Ha ett tydligt ledarskap 

• Ha ett tydligt ansvar för personalpolitiken  

• Ha en kompetensutveckling som leder till utveckling i arbe-

tet och en personlig utveckling för alla anställda.  

• Öka antalet heltidstjänster  

• Öka frisknärvaron   

• Öka satsningen på friskvård  

 
 
 
 

 
  

 



 Demokrati 

Den 9 september är det val då väljer du politiker som är dina före-
trädare i riksdag, region och kommunfullmäktige.  

Som en röd tråd genom begreppen välfärd och hållbar utveckling 
går demokratifrågorna. De är grundläggande i vårt samhälle.  

Kommunfullmäktige brukar betraktas som den kommunala mot-
svarigheten till riksdagen. Vårt uppdrag som förtroendevalda poli-
tiker i kommunen är att ge kommuninvånarna god service utifrån 
invånarnas behov och att svara för att det är tryggt att bo, leva och 
verka i kommunen. Verksamheterna ska utformas utifrån grund-
läggande demokratiska värderingar. Vi är till för kommunens invå-
nare.   

När det kommer till fördelning av resurser i en kommun, är det 
många som behöver sin beskärda del av kakan.  De flesta av oss vill 
se satsningar på det som påverkar din vardag och de människor 
som är viktiga för oss.   

  

Många tar för givet att den kommunala servicen bara ska fungera 
och att det ska vara bra service. Det är kommunfullmäktige som 
beslutar om hur våra skattepengar skall fördelas t.ex. hur mycket 
som skall gå till äldreomsorg, förskola, skola och hur mycket vi skall 
asfaltera för.  

  

 

 

 

Vi socialdemokrater vill:  

• utveckla mötesplatser och lyfta fram värdet av ömsesidiga 

samtalet för att utveckla kommunen  

• Utföra ungdomsparlament för att ge unga chans att vara 

med och påverka kommunens framtida utveckling  

• stödja föreningslivet genom att utveckla medinflytande och 

samverkan.  

• föra en dialog och samtal med innevånarna för att utveckla 

lokaldemokratin.  

 

 

 

 

Vi vill fortsätta utveckla Gullspångs Kommun 

tillsammans med dig!  

Rösta på Socialdemokraterna 9 september!  

 
 



      Så här ser vår valsedel ut 

 
1. Carina Gullberg, Otterbäcken, 54, Studie- och yrkesvägledare 

2. Monica Hall Fornander, Gårdsjö, 62, Vårdlärare 

3. Jan Hassel, Gullspång, 49, Sjuksköterska i ambulans 

4. Anja Nyström, Gullspång, 45, Boendeassistent 

5. Per-Arne Brandberg, Skagersvik, 60, Processadministratör 

6. Ann-Christin Erlandsson, Gullspång, 57, Undersköterska 

7. Roger Wiking, Hova, 72, Pensionär 

8. Reine Hilding, Gullspång, 53, Stuveriarbetare 

9. Evelina Eriksson, Södra Råda, 30, Undersköterska 

10. Monika Högberg, Skagersvik, 64, Arbetsmarknadskonsulent 

11. Margitha Dagobert, Gullspång, 62, Demensundersköterska 

12. Lars-Göran Ytterberg, Hova, 75, Pensionär 

13. Suzanne Michaelsen Gunnarsson, Gullspång, 64, Pensionär 

14. Kristoffer Alexandersson, Gullspång, 23, Maskinist 

15. Ghada Najm, Gullspång, 56, Boendeassistent 

16. Christian Carlström, Gullspång, 60, Pensionär 

17. Abdalla Idris, Gullspång, 54, Personlig assistent 

18. Ulf Nilsson, Otterbäcken, 70, Pensionär 

19. Pia Zimmerman, Gullspång, 54, Förtidspensionär 

20. Gasmend Vukaj, Gullspång, 24, Folkhälsovetare 

21. Sven-Erik Roslund, Hova, 74, Pensionär 

22. Annika Granath, Gullspång, 69, Pensionär 

23. Gun Svensson, Hova, 81, Pensionär 

24. Peter Edén, Gårdsjö, 50, Vårdare 

25. Catharina Tina Johansson, Gullspång, 55, Distriktsköterska 

26. Dila Vukaj, Gullspång, 46, Undersköterska 

 
 
 
 
27.Barbro Roslund, Hova, 71, Pensionär 
28. Odd Karlsson, Gullspång, 45, Vårdare 
29.  Jimmy Gustafsson, Gullspång, 49, Förtidspensionär 
30.  Lars Pettersson, Skagersvik, 57, Lantarbetare 
31.  Marina Blomqvist, Hova, 52, Undersköterska 
32.   Mattias Karlsson, Skagersvik, 49, Smältverksarbetare 
33. Keijo Wedin, Otterbäcken, 54, Mekaniker 
34. Matti Niiranen, Gullspång, 72, Pensionär 
35. Roland Vallin, Otterbäcken, 77, Pensionär 
36. Martin Stenberg, Otterbäcken, 71, Pensionär 
37. Annika Johansson, Hova, 48, Socialpedagog 
38. Wolfgang Brauer, Skagersvik, 54, Kock 
39. Inga-Lill Kjellgren, Gullspång, 71, Pensionär 
40. Markus Karlsson, Skagersvik, 39, Egenföretagare 
41.  Jonaz Johansson, Hova, 43, Industriarbetare 
42. Elisabet Elg, Skagersvik, 66, Psykiatrisjuksköterska 
43.  Olov Sandegård, Skagersvik, 69, Pensionär 
44. Stig-Åke Hilding, Skagersvik, 69, Pensionär 
45. Sirkka Rickardsson, Hova, 74, Pensionär 
46. Laila Gustavsson, Södra Råda, 72, Pensionär 
 

 
 
 



 Gullspång möjligheternas kommun 

Ett utvecklat samarbete med det lokala näringslivet är viktigt för 
att säkerställa de arbetstillfällen som finns men också att kunna 
skapa fler. Det är genom fler företag och fler arbetstillfällen som 
trygghet, välstånd och ekonomisk tillväxt skapas.   

Arbetslösheten innebär kostnader, men ger ingen utveckling. Den 
som har arbete känner sig mer uppskattad, har bättre hälsa och 
upplever en större handlingsfrihet. Därför är fler arbetstillfällen 
ett av våra viktigaste mål. 

Socialdemokraterna i Gullspångs kommun vill att arbetet i kom-
munen ska präglas av en helhetssyn, där tillväxt och livskvalitet, 
välfärd och god miljö ses i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. 
Vi vill vara den politiska kraft – som steg för steg – kan lösa de 
stora framtidsutmaningar som Gullspångs kommun står inför  

 

Vi har gjort en hel del, men självklart är vi inte 

klara, det finns alltid delar som kan bli bättre.  

Tillsammans formar vi framtidens kommun.  

 

Valet är ditt!   

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Rösta med hjärtat 

  Rösta på socialdemokraterna den 9 september  

                      Vill du ha skjuts till Vallokalen kontakta Jan Hassel     070-533 62 90 


