
P	Vi ska bli den bästa kommunen i Norrbotten att starta,  
 äga  och driva företag i. Bland annat genom låga avgifter 
 och entreprenörskap i skolan.

P	Vi värnar byaskolorna och har flera gånger gått i bräschen 
 för att rädda kvar skolorna i Korsträsk, Vistträsk och Vidsel.

P	Vi ska kunna lita på att äldreomsorgen finns där när vi 
 behöver den. Återinför tjänster som vårdbiträden för att få 
 fler händer inom äldreomsorgen.

P	Vi vill skärpa vårdgarantin. Ingen ska behöva vänta längre 
 än till nästa dag för besök hos hälsocentral/primärvård.

P	Vi vill skapa trygghet med fler poliser i kommunen, motverka 
 våldsbejakande islamism och förbjuda böneutrop. Religion ska 
 vara en frihet inget tvång.

Lars Adaktusson, förstanamn till riksdagsvalet och Peter Lundberg, förstanamn till kommunvalet.
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FÖRETAGARE 
– VÅR HJÄRTEFRÅGA
Hej!

I en av våra hjärtefrågor - företagande, ska vi berätta mer om fyra saker:
Simtränaren, bäst i Sverige, fem procent och Hela kommunen.

En kollega som var simtränare. Han visste att om du ville bli bättre simmare, 
gav det större effekt att jobba mer med, vad du redan var bra på, exempelvis 
vändningarna. I Älvsbyns kommun är vi grymt bra på företagande. Vi har blivit 
utsedda till Sveriges mest jämställda företagarkommun och den kommun 
i landet som har flest företag per person. Om 5% av kommunens 800 aktiva 
företag anställer en person till, så skulle det ge 40 nya arbetstillfällen.

Vår övertygelse är att om vi skapar bättre förutsättningar för företagen, så 
kommer det ge fler företag och fler arbetstillfällen vilket ökar kommunens 
intäkter och lägger grunden till en bättre vård, skola och omsorg.

Därför vill Kristdemokraterna att Hela Älvsbyns kommun, ska vara bäst i 
Norrbotten för dom som vill starta, äga och driva företag.

Tycker ni det här är viktigt, rösta på Kristdemokraterna.

P	Norrbottens lägsta kommunala 
 avgifter för företagare

P	Norrbottens lägsta taxor på tillsyn

P	Utveckla entreprenöriellt 
 lärande i skolan 

Peter Lundberg, Älvsbyn

P	Ja till gruvetableringen 
 i Laver och följ Sveriges tuffa 
 miljölagstiftning

P	Återvinn restenergi från 
 datahallar

P	Skapa lediga industrilokaler, 
 gärna  i privat regi

Nils Sundström, Älvsbyn

KRISTDEMOKRATERNA
I ÄLVSBYNS KOMMUN

Företagare



BARN OCH FAMILJ 
– VÅR HJÄRTEFRÅGA
Det är viktigt för oss att hela kommunen ska leva och ha tillgång till grund-
läggande service. Därför värnar vi om byaskolorna och har flera gånger gått 
i bräschen för att rädda kvar skolorna i Korsträsk, Vistträsk och Vidsel.

Sedan vill vi även återinföra tjänst som barnskötare för att få fler händer inom 
barnomsorgen. Vi vill också göra arbetsmiljön bättre för de minsta barnen och 
dess personal genom att begränsa storleken på barngrupper till högst 12 barn 
i åldern 0-3 år och max 15 barn i åldern 4-5 år. Men framför allt vill vi att barn-
familjer ska ha större valfrihet och även ha möjlighet att vara hemma längre 
med sina små barn genom att tillåta barnomsorgspeng i kommunen.

Vi tror inte på en ungdomsgård för alla, utan vill stötta flera olika typer av 
nischade mötesplatser för ungdomar. Stödet ska kunna ges till både föreningar 
och kyrkor. Exempelvis Mötesplats Bowling, Mötesplats Café cross, Mötesplats 
byagården och Mötesplats ÄIF med flera.

Alla våra idéer för hur ett gott samhälle byggs utgår från familjen.

Tycker ni det här är viktigt, rösta på Kristdemokraterna.

KRISTDEMOKRATERNA
I ÄLVSBYNS KOMMUN

P	Rädda byaskolorna

P	Inför barnomsorgspeng 
 – dagtid, kväll och natt

P	Återinför tjänst som 
 barnskötare, för fler händer 
 inom barnomsorgen

Robert Andersson, Vidsel

P	Säkerställ grundläggande 
 service som skola, affär, vård 
 och bensinmack i hela 
 kommunen

P	Inför flexibel 
 föräldraförsäkring

P	Garanti med tillgänglig 
 elevhälsa varje dag 

Ove Nilsson, Vidsel

Barn och
familj



ÄLDRE 
– VÅR HJÄRTEFRÅGA
Vi ska kunna lita på att äldreomsorgen finns där när vi behöver den. Ingen i 
Älvsbyns kommun ska nekas äldreboendeplats för att det inte byggts tillräckligt 
många platser. Så kan vi inte ha det. Alla äldre ska ha rätt till ett anpassat bo-
ende. Vi säger Ja till att bygga ett nytt äldreboende (Säbo), men först behöver en 
plan tas fram för hur de gamla lokalerna på Nyberga ska användas.

Oavsett hur gammal du är så ska du bemötas med respekt och kunna påverka 
ditt eget liv. Behoven inom omsorgen av de äldre är stora. Därför vill vi återinföra 
tjänster som vårdbiträden för att få fler händer inom äldreomsorgen.

Vi vill uppmuntra och underlätta privata alternativ till äldreboenden. Om vi är 
måna om att se till äldres behov, måste vi se till alla behov – också de sociala. 
Därför ska boenden med gemenskapsmöjligheter, för att mota ensamhetens 
utbredning, prioriteras.

Tycker ni det här är viktigt, rösta på Kristdemokraterna.

KRISTDEMOKRATERNA
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P	Återinför tjänst som 
 vårdbiträden för att få fler 
 händer inom äldreomsorgen

P	Ja till äldreboende, men först 
 konsekvensanalys

P	Främja friskvård för äldre 
 i hela kommunen

Lars Olofsson, Vistträsk

P	Ta bort pensionärsskatten

P	Inför hemtagningsteam 
 som ordnar anpassning av 
 boende, mat och läkemedel 
 för de äldre

P	Uppmuntra fler att besöka 
 äldreboenden

Rudolf Lundberg, Vidsel

Äldre



VÅRD 
– VÅR HJÄRTEFRÅGA
Vårdköerna har fördubblats med regeringen Löfven. Idag har fler än 80 000 
patienter väntat mer än tre månader på en operation eller specialistbesök. 
Var du bor i landet kan avgöra kvaliteten på behandlingen och hur länge du får 
vänta. Äldre och kroniskt sjuka drabbas hårdast. Så kan vi inte ha det.

För att åtgärda detta vill vi avskaffa landstingens ansvar för sjukvården och 
låta staten ta över styrningen så att alla ska kunna få lika vård var man än bor i 
landet. Vi vill också på riksplanet kapa vårdköerna genom att införa en kömiljard.

Lokalt vill vi skärpa vårdgarantin. Ingen ska behöva vänta längre än till nästa dag 
för besök hos hälsocentral/primärvård. Vi vill införa vårdserviceteam. De kan 
avlasta vårdpersonalen administrativa jobb och arbetsuppgifter som inte kräver 
lång vårdutbildning, så att vårdpersonalen kan ägna mer tid åt patienterna.

Stoppa nedrustningen av stödet till människor med funktionsnedsättning. 
Återupprätta LSS som frihetsreform.

Du ska kunna lita på vården.

Tycker ni det här är viktigt, rösta på Kristdemokraterna.

KRISTDEMOKRATERNA
I ÄLVSBYNS KOMMUN

P	Ingen ska behöva vänta 
 längre än till nästa dag för 
 besök i primärvården

P	Skärp vårdgarantin för operation

P	Öka tillgängligheten 
 på Hälsocentralen

Eivor Lundberg, Vidsel

P	Säkra LSS – de som 
 behöver assistans ska kunna 
 leva, inte bara överleva

P	Låt staten ta över ansvaret 
 för sjukvården

P	Öka vårdens kunskap om 
 sköldkörtelsjukdomar

Anna Markgren, Älvsbyn

Vård



TRYGGHET 
– VÅR HJÄRTEFRÅGA
Vi vill ha fler poliser i kommunen och i Sverige vill vi ha 10 000 fler poliser. Trygghet är 
också så mycket mer än poliser. Vi vill exempelvis förbjuda böneutrop och motverka 
våldsbejakande islamism i Älvsbyns kommun. Religion ska vara en frihet, inget tvång. 
Trygghet är också att kunna förebygga och möta hot mot vår frihet och vår demo-
krati. Vi vill därför rejält stärka det svenska försvaret.

Ett samhälle hålls ihop av mer än lagar och regler. Du håller säkert med om att vi 
behöver ett Sverige som präglas av goda värderingar. Att alla människor ska ha rätt 
att bestämma över sina egna liv och att det med friheten även följer ett ansvar. Då 
delar du samma grundvärderingar som Kristdemokraterna har.

Vi kristdemokrater räds inte att tala om värderingar och vissa värderingar är inte 
valbara. Jämställdhet, människans okränkbara värde och barns rätt att vara barn, kan 
aldrig ifrågasättas. Därför säger vi…

P	NEJ till böneutrop
P	NEJ till hedersförtryck
P	NEJ till månggifte
P	NEJ till barnäktenskap

Du ska kunna vara trygg i Älvsbyns kommun.

Tycker ni det här är viktigt, rösta på Kristdemokraterna.

KRISTDEMOKRATERNA
I ÄLVSBYNS KOMMUN

P	Förbjud böneutrop i kommunen 
 – religion ska vara en frihet, 
 inget tvång

P	Fler poliser i Älvsbyns kommun

P	Öka det brottsförebyggande 
 arbetet

Patrik Markgren, Älvsbyn

P	Ökad valfrihet för 
 barnfamiljerna – trygga 
 familjer är en vinst för samhället 

P	Ta vara på och uppmuntra 
 kyrkornas och de ideella 
 föreningarnas sociala arbete

P	Stötta/utbilda föräldrar 
 till barn på glid 

Ivan Lundberg, Älvsbyn

Trygghet



www.alvsbyn.kristdemokraterna.se

ALLA NORRBOTTNINGAR HAR 
RÄTT TILL BRA VÅRD OAVSETT 
VAR VI BOR
Norrbotten är ett stort län med långa avstånd och det ställer 
särskilda krav på sjukvården. Vi tycker att ingen ska behöva 
föda barn i en bil på väg till BB, ingen ska behöva dö i väntan på 
cancerbehandling, ingen ska behöva vänta i flera månader på 
hjälp från psykiatrin. Nu är det dags att säga ifrån. Vi ska kunna 
lita på vården. Rösta på Kristdemokraterna i landstingsvalet 
– en riktig politik för vanligt folk!

Håkan Kero, förstanamn till landstingsvalet.

HJÄLP OSS BYTA REGERING
Sverige behöver ett återupprättat välfärdslöfte. Under de 
rödgröna har vi sett fördubblade vårdköer, en framväxande 
äldreboendekris och en poliskris. För att stoppa detta välfärds-
svek behövs en ny regering. Genom minskat skatteslöseri och 
smarta reformer så kan vi vända den negativa spiral välfärden 
är inne i. Vi behöver mer pengar till välfärden - men också 
mer välfärd för pengarna. Kristdemokraterna är en garant 
för förändring. Vi står för en ny alliansregering. Vi ber om ditt 
förtroende och din röst i riksdagsvalet den 9 september.

Ebba Busch Thor, partiledare Kristdemokraterna.


