
BLI MEDLEM
När du väljer att gå med i Liberalerna, gör du en viktig insats i kampen mot popu-
lism, nationalism och faktaförakt. Nu behövs de liberala idéerna mer än någonsin 
och världen behöver dig som tar ställning.
Swisha 50 kronor till 123 148 12 41. I meddelanderutan skriver du ”ny”  
följt av hela ditt personnummer och din e-postadress.
Eller gå in på: liberalerna.se/bli-medlem

Rösta Liberalt 
för Dalarnas 
framtid!

Toppkandidat 
Landsting

Toppkandidat  
Riksdag

 JAG VILL SE:

• SKOLA I VÄRLDSKLASS
• FUNGERANDE INTEGRATION
• FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAGARE
• TRYGGHET I SAMHÄLLET
• VÄRDIG OMSORG

MONICA LUNDIN
45 år
Företagare/fritidspolitiker
Borlänge

www.kryssamonica.se
www.facebook.com/kryssamonicalundin
www.instagram.com/moncanlundin

BO BRÄNNSTRÖM
63 år
Adjunkt
Avesta

facebook.com/bo.brannstrom

Liberalismens utmaningar kräver en tydlig diskus-
sion som visar var skiljelinjerna går. Debatten idag 
blir alltför ofta gapig och svart eller vit, fylld av 
medvetna missförstånd och svartmålning. Vi har 
alla ett ansvar för att det politiska samtalet ska bli 
mer sansat och lösningsfokuserat, innehålla mindre 
osanningar och mer fakta och förnuft. 
Det handlar i längden om förtroendet för demo-

kratin som styressätt. I en tid när liberala värden är 
mer hotade än på mycket länge, blir det tydligt vad 
som står på spel. Ju mer de extrema krafterna tar 
för sig, desto fler efterfrågar tydliga frihetliga vär-
deringar, politiskt ansvarstagande och ett politiskt 
samtal om lösningar. Nu möter vi för första gången 
er väljare under namnet Liberalerna.
Det är ett namn som förpliktigar och som bär med 

sig ett löfte om en värderingsdriven politik och 
lösningsfokuserade samtal där vi tillsammans tar 
ansvar för Dalarna, Sverige och vår framtid. 

SLÄPP PERSONALEN LOSS
- DET ÄR VÅRD!

• Satsa på personalen
• Vårdpersonal ska jobba med 

vård, inte administration
• PSA-prov och allmän prostatas-

creening för män 50-70 år
• Vård inom 30 dagar för unga 

med psykisk ohälsa

Framtiden är 
liberal

JAN BJÖRKLUND
Partiledare

MALUNG-SÄLEN



THOMAS ERICSSON
SÄLEN

DANIEL JOHANSSON, ALBACKEN
Den som är rädd, är inte fri. Vissa saker måste bara 
fungera.
Det behövs många fler poliser för att försvara fri-
heten och tryggheten. Malung-Sälens kommun har 
periodvis ca 70-80 000 invånare och måste givetvis 
ha en polisnärvaro som täcker hela kommunen.

MARTINA ELFSTRÖM, ROMMARHEDEN
Som liberal är det viktigt för mig att försvara varje 
människas frihet att forma sitt liv och ge henne 
möjligheter att växa och utvecklas. En människas 
bakgrund ska inte få avgöra hennes framtid. Allt 
börjar med en bra skola där det är lugn och ro i 
klassrummet så att varje elev kan utvecklas. 

Våra kandidater i Malung-Sälen

En världsdestination håller på att skapas i norra kommundelen, vilket jag tycker är
fantastiskt. Samtidigt befinner sig vår kommun i en mycket allvarlig situation. Den
ekonomiska stabilitet som tidigare generationer har byggt upp har de senaste åren snabbt
raserats. Markförsäljningar och avkastning från skog och elnät ska finansiera ny kommu-

nal infrastruktur, inte betala underskott i kommunens driftsbudget.
En del bra åtgärder har gjorts det senaste året och det stödjer vi. Men det räcker inte, 

mycket mer måste göras för att vi ska få en ekonomi i balans. Vår kommun ska vara en 
plats som kan erbjuda kreativa miljöer som lockar till sig människor, idéer och kapital och 
vara en plats som vår personal och våra invånare kan vara stolta över.

Jag ber om din röst,  
så att vi tillsammans kan skapa en ännu bättre kommun att leva i.

Valsedlar
I år skickar vi inte ut val-
sedlar. De finns i alla val-
lokaler men önskar du få 
valsedlar hemskickade kan 
du beställa genom att maila 
dalarna@liberalerna.se  
eller ringa  
John Thornander   
023-14180

MONICA LUNDIN, 1:A RIKSDAG
Mina prioriteringar grundas i att vår välfärd måste 
stärkas. Jag vill se en skola i världsklass, en fungerande 
integration, värdig omsorg och ökad trygghet i samhäl-
let. För att få ökade skatteintäkter måste fler välja att bli 
företagare samt att företagarna anställer fler. Detta är 
ett måste för att stärka Dalarna och Sverige. 
Det skulle vara ett stort hedersuppdrag för mig att få 

representera Dalarna i riksdagen. För mig är det jätte-
viktigt att vara närvarande i Dalarna och fortsätta att 
lyssna på väljarna även när det inte är valår. Jag är rak 
och tydlig, vilket jag tycker politiker ska vara. Efter 15 
år som fritidspolitiker har jag samlat på mig en hel del 
politisk kunskap och erfarenhet. Jag är energisk, ärlig 
och glad. Jag har höga förväntningar på politiken och 
jag vill se resultat. Jag lovar inte allt men jag lovar att 
göra allt jag kan. Valfläsk är inget för mig. 

Läs mer på: www.kryssamonica.se

BO BRÄNNSTRÖM, 1:A LANDSTING
Alla partier vill ha skattefinansierad vård som ges till de 
med störst behov. Landstinget Dalarna, som S-V-Mp 
försöker ruinera innebär ett hot mot framtida behov. 
Underskott och pensionsskulder från igår underminerar 
vården i morgon. Vi måste tyvärr prioritera mera!
Det har aldrig funnits så många anställda som nu. För 
att klara framtidens utmaningar måste vi ta tillvara 
personalens förmåga. Löner ska sättas så att det lönar 
sig att vidareutbilda sig och ta ansvar. Kompetens, en-
gagemang, erfarenhet och ansvarstagande måste synas 
i lönekuvertet.  Personal som utvecklas i sitt jobb trivs 
och väljer att stanna kvar. Det är inte jobbet i sig man 
inte orkar med, det är byråkrati och regelverk.
 Liberalerna har kunniga, engagerade och orädda per-
soner som vågar och kan driva på detta. 

sLäpp personaLen Loss – det är vård!

Detta vill vi i Malung-Sälen:
• Fortsätta att driva på det påbörjade arbetet med att få den kommunala 

ekonomin i balans genom tydliga prioriteringar och effektiviseringar.
• Stimulera kreativitet och skapa förutsättningar för nya lösningar som  

kan bli både bättre och billigare. 
• Öka takten på kommunens digitalisering. Digitalisering är inte något  

man gör ett tag, och sedan är man färdig.
• Organisera kommunens skolor enligt läroplanen, stadieindelning  

F-3, 4-6 och 7-9.

FÖR MER INFORMATION:
 malung-salen.liberalerna.se
 www.facebook.com/liberalernamalungsalen
   malung-salen@liberalerna.se

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fl er än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan. 1. Thomas Ericsson, 58 år, Företagare, Sälen 2. Martina Elfström, 38 år, Leg. lärare, Romarheden 3. Daniel Johansson, 50 år, Projektledare, Albacken 4. Helen Bäcke, 47 år, Handläggare, Malungsfors 5. Pär Zars, 39 år, Utredningsingenjör, Yttermalung 6. Jessica Hellström, 37 år, Leg. barnmorska, Sörsjön 7. Johan Lisra, 57 år, Adjunkt, Grönland 8. Ulla Matsson, 76 år, Adjunkt, Malung 9. Rune Högberg, 68 år, Konsult, Romarheden 10. Kristina Magnér, 53 år, Adjunkt, Myckelbyn 11. Leif Nilsson, 67 år, Seniorföretagare, Albacken 12. Ellie Pettersson, 24 år, Mammaledig, Storbyn 13. Per-Lennart Gunnarsson, 49 år, Trafi kskolelärare, Idbäck 14. Elin Sjöö, 19 år, Student, Yttermalung 15. Åke Bondjers, 81 år, Personalman, Backbyn 16. Bengt Thorén, 79 år, Adjunkt, Myckelbyn 17. Patrik Eriksson, 48 år, Företagare, Holarna

Malung-Sälen

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGEDu kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du 

helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fl er än en eller 

någon annan kandidat än dem som står nedan.

 1. Bo Brännström, 63 år Adjunkt, Avesta

 2. Lotten Kluck, 50 år Utvecklingsledare, Leksand

 3. Svante Parsjö Tegnér, 54 år Lärare, Falun

 4. Anna Eling, 48 år Företagare, Långshyttan/Hedemora

 5. John Thornander, 52 år Ombudsman/Bussförare, Borlänge

 6. Jörgen Öhrström, 55 år Ingenjör, Mora

 7. Julia Hållberg, 20 år Studerande, Borlänge

 8. Jon Bylund, 42 år Projektledare IT, Falun

 9. Åsa Nilser, 57 år Civilekonom, Falun

 10. Christer Iversen, 69 år Egenföretagare, Gagnef

 11. Mats-Gunnar Eriksson, 57 år Verktygsmakare, Mora

 12. Hanna Romelin, 24 år Lärarstuderande,Mora

 13. Martina Elfström, 38 år Leg. Lärare, Malung-Sälen

 14. Arne Lissmats, 63 år Elingenjör, Borlänge

 15. Tomas Grundell, 62 år Handledare/Administratör, Rättvik

 16. Susanne Säbb Danielsson, 51 år Egenföretagare, Rättvik

 17. Anna-Maria Norén, 68 år Pensionär, Mora

 18. David Gustafsson, 36 år Säljare, Vansbro

 19. Jonna Stenberg, 27 år Lastbilschaufför, Säter

 20. Thomas Ericsson, 58 år Företagare, Malung-Sälen

 21. Tommie Lif, 39 år Lastbilschaufför, Smedjebacken

 22. Olle Jobs, 79 år Pensionär, Orsa

Landstinget Dalarna

VAL TILL RIKSDAGEN

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du 

helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fl er än en eller 

någon annan kandidat än dem som står nedan.

 1. Monica Lundin, Företagare, 45 år, Borlänge

 2. Svante Parsjö Tegnér, Lärare, 54 år, Falun

 3. Anna Eling, Egenföretagare, 48 år, Hedemora

 4. Bo Brännström, Adjunkt, 63 år, Avesta

 5. Erik Berg, Studerande,19 år, Leksand

 6. Martina Elfström, Lärare, 38 år, Malung-Sälen

 7. Jörgen Öhrström, Ingenjör, 55 år, Mora

 8. Julia Hållberg, Studerande, 20 år, Borlänge

 9. Mats-Gunnar Eriksson, Verktygsmakare, 57 år, Mora

 10. Åsa Nilser, Civilekonom, 57 år, Falun

 11. Jonna Stenberg, Lastbilschaufför, 27 år, Säter

 12. Arne Lissmats, Elingenjör, 63 år, Borlänge 

 13. Hanna Romelin, Lärarstudent, 24 år, Mora

 14. Tomas Grundell, Handledare/administratör, 62 år, Rättvik

 15. Susanne Säbb Danielsson, Egenföretagare, 51 år, Rättvik

 16. Andreas Hållberg, Plåtslagare, 42 år, Gagnef

 17. Johnny Karlsson, Ingenjör, 58 år, Ludvika

 18. Lars Kreigmark, Truckförare, 34 år, Vansbro

 19. Olle Jobs, Pensionär, 79 år, Orsa

 20. Synnöve Zachrisson Nording, SVA-Lärare, 45 år, Smedjebacken

 21. Stephan Erixon Knagg, Lärare, 49 år, Älvdalen

Dalarnas län
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