”För framtidens
Fagersta”
Jan Johansson, gruppledare

Moderaterna, Fagersta
Västmanland

NÄRINGSLIV
I Fagersta ska det ska vara lätt för
nya företag att etablera sig, samt
för befintliga företag att utveckla sin
verksamhet.
•
•

Norra station ska vara en självklar
mötesplats för företag,
kommunen och myndigheter
En åtgärdsplan ska tas fram för
att motverka arbetslösheten i
Fagersta

En kommun kan inte växa utan ett levande
näringsliv.
Christian Eriksson

BOENDE
Ett brett utbud av olika
bostads- och upplåtelseformer ska kunna erbjudas alla våra
invånare.
•
•

Ett kommunalt fastighetsbestånd
med en hög standard
Vi ska utveckla och planera för
sjönära boende

Det ska inte vara svårt att finna en
passande bostad i Fagersta.
Jan Johansson

ÄLDREOMSORG &
SOCIAL SERVICE
En äldreomsorg och social service där
vi sätter människan i fokus, och där
valfrihet är en självklarhet.
•
•

Ett brett riktat utbud av olika
bostads- och upplåtelseformer
ska kunna erbjudas äldre.
Fagersta kommun ska ge stöd,
omsorg och hjälp till våra äldre
invånare.

En äldreomsorg baserad på valfrihet och
en stark social service.
Gunilla Molin

TRYGGHET &
SÄKERHET
Trygghet & Säkerhet ska innebära lag
och ordning i vår kommun.
•

En åtgärdsplan med
förbättringar för kameraövervakning, belysning samt
rensning av träd och sly mm

Trygghet och säkerhet för alla
kommunens innevånare.
Jimmy Karlsson

UNGA
Barn och ungas hälsa, både psykisk
och fysisk, måste tas på allvar.
•
•

Alla studerande ska ges möjlighet
att lämna sin utbildning med godkända betyg
Mötesplatser för unga ska utvecklas för att de ska finna en
plats att mötas

Ungdomarna är Fagerstas framtid.
Alexander Sjöström

INTEGRATION
Integrationen är vår tids ödesfråga, den griper in i nästan alla politiska områden: jobben, bidragen, trångboddheten och barns möjligheter att lyckas i
framtiden.
•

Den som är ny i Sverige ska mötas av tydliga krav men också få goda
förutsättningar att bli en del av samhället.

En fungerande integration bygger
samhället
Shermila Maddumagamage

Bli medlem i Moderaterna!
Swish: Swisha 100 kronor till 123 336 0070
och uppge ditt personnummer. Du kan använda
QR-koden här intill. Bankgiro: Uppge ditt personnummer och betala in 100 kronor till bankgironummer
5040-0365

Besök oss på
moderaternavastmanland.se/fagersta

Moderaterna i Fagersta: telefon 0702402540 E-post: jan.johansson@moderaterna.se

