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HELA SVERIGE SKA FUNGERA

Vi har förlorat delar av vår trygghet till 
skjutningar, gängkriminalitet och
kravaller. Det trygga Sverige är numera
i Europatoppen när det gäller döds-
skjutningar.

Och till på köpet har det blivit alldeles
för dyrt att vara svensk. Skyhöga priser
på el och drivmedel beror till stor del
på regeringens beslut. Krisen för jord-
bruket driver upp priset på mat.

Det behöver inte vara så här. Utveck-
lingen är inte förutbestämd utan följden 
av politiska beslut. Med politiska beslut 
kan vi vända utvecklingen. För detta
krävs en ny regering.

Tillgången till välfärden har blivit sämre, med
rekordlånga vårdköer flera år i rad.

VI ÄR REDO
Ditt stöd behövs för förändring

Vårt land har tyvärr utvecklats till det sämre.
Det händer saker som tidigare kändes otänkbara. 
Visst är Sverige bra att leva i, men många människor 
känner inte igen sig – utvecklingen går åt fel håll.

MED HJÄRTA FÖR 
ÄNGELHOLM
ÄR VI REDO
FÖR UTMANINGAR
Vi vet att många kämpar med psykisk 
ohälsa idag, även i Ängelholm. 
Vi vet att det finns människor som 
inte har ett hem, en egen säng att 
sova i, även i Ängelholm. 
Vi vet att många, särskilt äldre, lider 
av ensamhet och utanförskap, även i 
Ängelholm. 
Det vill vi motverka!

ÄNGELHOLM



Att stödja vår gräsrotsrörelse 
för att Sverige ska bli ett bättre 

land att leva i kan bli något av 
det viktigaste du gör. Det är så 
mycket som måste förändras 

till det bättre i Sverige.
Så mycket bra som måste 

förvaltas.

Gå med i KD!

BLI
MEDLEM

SCANNA MED
DIN MOBIL

kd.nu/blimedlem

Med hjärta för Ängelholms miljö och våra 
barn och barnbarns framtid vill vi vara 
rädda om Ängelholms goda åkermark och 
stimulera till innovativa och miljövänliga 
odlingsmetoder.
Vill vi ställa krav på att bygga energisnålt 
och miljövänligt ex.vis med solceller, 
sedumtak och gröna innergårdar där det 
fungerar. Vid upphandling vill vi ställa krav 
på att det totala ekologiska fotavtrycket 
ska redovisas och beaktas.
Vi vill att fossilberoendet ska minska 
genom att anlägga laddstolpar i hela 
kommunen.

MED HJÄRTA FÖR 
LANDSBYGDEN

katalysator på dess människosyn. Även 
med funktionshinder har man rätt till 
självständighet, integritet och 
självbestämmande. Man har rätt till ett 
stimulerande arbete eller sysselsättning.
Därför är vi redo att verka för
trivsamma och ändamålsenliga lokaler för 
daglig verksamhet och en aktiv 
variationsrik fritidsverksamhet. 

Med hjärta för Ängelholms invånare, för 
de som är beroende av tjänster som 
kommunen tillhandahåller och för alla de 
som tillhandahåller tjänsterna, vill vi att 
Ängelholms kommun ska vara en attraktiv 
och lärande arbetsplats. Vi jobbar för en 
välutbildad och engagerad personal och 
där medarbetarna får möjlighet till 
vidareutbildning, karriär och god 
löneutveckling. 

Vi önskar att nattjouren för den som är 
hemlös utvecklas, gärna i samarbete med 
civilsamhället, och att konceptet ”bostad 
först” införs fullt ut för att göra det 
enklare för den som står utanför 
bostadsmarknaden att få en bostad.

Man vet inte vad man möter, men på vägen 
framåt värnar jag om landsbygden. Denna väg 
leder också till ett utökat och stabilt 
företagsklimat i både centrum och på landsbygd. 
Tillsammans är vi starka! / Linda Persson

VI ÄR REDO att införa 
elevhälsogaranti, vilket innebär att 
varje elev ska kunna komma i 
kontakt med elevhälsan varje 
skoldag.

VI ÄR REDO att jobba för att 
kommunen aktivt ska arbeta för att 
motverka missbruk och 
beroendeproblematik (ANDTS).

VI ÄR REDO stå upp för möjligheten 
att välja barnomsorg och skola både 
vad gäller utförare och pedagogik.

VI ÄR REDO att arbeta för en skola 
där ingen hålls tillbaka och ingen 
lämnas efter. Varje elev ska få 
utvecklas efter sin fulla potential.

VI ÄR REDO att öka antalet grupper 
på fritidshemmen för att alla barn 
ska bli sedda, hörda och bekräftade.

VI ÄR REDO att låta lärarna få vara 
pedagoger, inte administratörer 
eller poliser.

VÅRA HJÄRTAN KLAPPAR 
FÖR ÄNGELHOLMS 
BARN OCH UNGA

Jan-Eric Andersson är 
redo att jobba för lokala 
Parisavtal mellan 
kommun, näringsliv och 
föreningar samt att 
förenkla offentliga 
upphandlingar.

Petra Oddson är redo att 
arbeta för tidiga 
stödinsatser och ökad 
vuxennärvaro i skolan.

BRINNER DU
FÖR SAMMA FRÅGOR

SOM VI?

I varje tätort ska det 
finnas boende för äldre, 

därför vill vi bygga ett 
nytt äldreboende i 

Munka-Ljungby.

Det ska kännas tryggt att bli gammal i vår 
kommun därför är vill vi motverka 
ensamhet och samtidigt stimulera till 
självständighet integritet och valfrihet.
Vi vill kunna erbjuda trygghetsboende 
eller seniorboende med 
gemensamhetslokaler och värdinna i alla 
kommundelar Vi vill också att Ängelholms 
nya fina äldreboenden som planeras och 
byggs ska ha stimulerande trädgårdar typ 
sinnenas trädgård.
Hur samhället ser på och ger utrymme för 
sina mest sårbara innevånare är en 


