
	  

	  

 

Kristdemokraterna 
Behandlad	  av	  stämman	  2013-‐03-‐16,	  fastställd	  av	  ds	  2013-‐06-‐15	  

 
 
I ett kristdemokratiskt Dalarna … 

…är utgångspunkten alla människors absoluta, lika, unika och okränkbara värde - 
Ett tryggt och stabilt Dalarna bygger på den etik och de värden som inspireras av 
den kristna idétraditionen. Den gyllene regeln om att behandla andra som man själv 
vill bli behandlad är en viktig utgångspunkt. Nolltolerans mot våld, mobbing, 
invandrarfientlighet, narkotika och övriga missbruk gäller. 

…prioriteras barns och ungdomars uppväxtvillkor, då vi är övertygade om att 
trygga barn skapar trygga och stabila vuxna som i sin tur skapar ett tryggt och 
stabilt samhälle. Vi arbetar för ett positivt näringslivsklimat, och underlättar för 
företagsetableringar, för att skapa nya dalajobb, t ex inom industrin och 
besöksnäringen men även inom traditionell landstings- och kommunal verksamhet. 

…kommer hela Dalarna att leva, växa och utvecklas. Att göra Dalarna till ett 
företagsvänligt län är en förutsättning för att få en långsiktigt positiv 
befolkningsutveckling och göra kommuner och bygder bärkraftiga. 

…utvecklas kommunikationerna till och från Dalarna dels för att minska avstånden 
till de mer befolkningstäta delarna av vårt land och göra Dalarna mera lättillgänglig 
för turister, dels för att kunna ha kvar vår tillverkningsindustri samt locka till oss 
nya företagsetableringar. 
…formas en politik som gör det lättare för människor att leva i Dalarna. 

I ett kristdemokratiskt Landsting … 

…är vården säker, jämlik och valfri - där ande, själ och kropp hör ihop. En 
människa är så mycket mer än sin fysiska kropp, ibland blir även själen sjuk och 
behöver vård. Sjukvårdens uppgift måste vara att se hela människan, inte bara de 
fysiska åkommorna. Bemötandet är av avgörande betydelse för hur personen 
upplever vården. 

… prioriteras åtgärder mot den ökade psykiska ohälsan hos barn och ungdomar. 
Ungdomsmottagning bör finnas i varje kommun och ha flexibla öppettider utifrån 
ungdomarnas behov. 

…råder nollvision gällande självmord, ingen människa ska behöva hamna i en 
situation där den enda utvägen upplevs vara att ta sitt liv.  



…vill vi minska antalet aborter och främja kunskapen om och förebygga att 
könssjukdomar sprids 

…är det viktigt att skapa en jämlik vård där alla människor blir bemötta och 
behandlade på ett rättvist och jämlikt sätt: kvinna som man, rik som fattig, gammal 
som ung och centralortsbo som landsbygdsbo.  

…måste sjukvården bli bättre på att förstärka de hälsofrämjande och förebyggande 
insatserna. Primärvården spelar en avgörande roll i folkhälsoarbetet. Exempelvis 
bör alla invånare erbjudas ett hälsosamtal. Det är viktigt att uppmuntra personers 
möjlighet att själv ta ansvar för sin hälsa. 

…är förlossningsvård att betrakta som akutsjukvård och förtjänar därför en sådan 
prioritering. Det är viktigt att föräldrarna ges möjlighet att vara tillsammans på BB 
och att de känner sig delaktiga. På familjecentralen och vårdcentralen finns viktigt 
stöd till föräldrarna. 

…är det viktigt med närhet och kontinuitet för att skapa trygghet hos gamla och 
multisjuka till exempel via vårdlots. Bland de cirka 100 000 patienter som drabbas 
av vårdskador, var tolfte patient, är de äldre en grupp som ofta behöver extra 
läkemedelsgenomgångar och preventiva åtgärder i hemmamiljön för att förebygga 
behov av sjukhusvistelse. Det får aldrig övervägas att rucka på det absoluta 
människovärdets princip genom att enbart betona sjukvårdens uppgift att lindra, 
bota och trösta. Vi säger nej till eutanasi, det vill säga, aktiv dödshjälp. 

…är vår ambition att minska väntetiden på akuten ytterligare genom att införa en 
akutgaranti. Även köerna och väntetiderna i den övriga vården ska kortas, vi inför 
en garanti att man ska få vård inom tre veckor och andelen av resenärerna som är 
nöjda med sjukresorna ska öka. IT i vården och ny teknik ska vara stödjande. 

…är det för patienten av underordnad betydelse vem som är huvudman, det viktiga 
är att vården fungerar och att teamarbete och samverkan mellan olika nivåer inom 
vårdkedjan har tydligt fokus på patienten. 

…är dialog mellan profession, administration och politiker viktigt vid prioriteringar av 
sjukvårdens resurser. 

…tar vi ansvar för ekonomin genom att inte skuldsätta oss högre än att det är 
långsiktigt hållbart, och för att undvika att på det sättet skjuta över kostnader på 
kommande generation. 

I vårt kristdemokratiska regionala utvecklingsarbete… 

…vill vi säkra tillväxten och den framtida välfärden i Dalarna. För detta krävs att 
investeringar i infrastruktur, såväl i fysisk trafik med tåg, bil och buss som med 
digital kommunikation prioriteras. Vi vill öka infrastrukturinvesteringarna, både i 



telekom, så att vi har en fullgod tele- datakommunikation i hela länet, och i vägar 
och järnvägar. Prioriterade järnvägssatsningar för oss är Dalabanan - att kunna åka 
Borlänge-Uppsala på en timme för att minska avstånden till de mer befolkningstäta 
delarna, Inlandsbanan och dubbelspår mellan Falun och Borlänge – för att öka 
kapaciteten för godstrafik på järnväg. 

…är kommunikationerna goda inom Dalarna för att minska avstånden till de mer 
befolkningstäta delarna. Dalarna är glesbygd, från Söderbärke till Idre, men även 
storstad, med drygt 100 000 innevånare i Falun – Borlänge regionen. 
Kollektivtrafiken med buss och tåg ska utvecklas, för att en ökande andel av 
befolkningen ska anse att kollektivtrafik är det första valet av resealternativ för 
längre resor och för arbetspendling. 

…ska högskolan leverera utbildningar och arbetskraft som regionen behöver, från 
grundutbildningar till avancerad forskning. Vi vill verka för att använda högskolan 
som ett nav för kunskap där dialogen och kunskapsutbytet mellan högskolan och 
näringslivet, regionen, kommunerna, organisationerna och studenterna ska 
utvecklas.  

…har ett nytt skatteutjämningssystem tagit plats, för att kompensera för 
strukturella skillnader, så att alla kommuner i Dalarna ges likvärdiga förutsättningar 
att lösa sina uppgifter.  

…är det kommunala självbestämmandet en grund för kristdemokratins 
subsidiaritetsprincip och kommer självklart att bestå. 
…måste de villkor som styr jord- och skogsbruk möjliggöra småskalighet för att det 
ska vara lönsamt att fortsätta driva de jord- och skogsbruk som finns i regionen. 

I våra kristdemokratiska kommuner… 

…är tillväxt i närningslivet och möjlighet till försörjning en förutsättning för 
välfärd.  

…kommer vi att ha en offentligt driven verksamhet, av hög kvalitet, men vi inför 
även valfrihetssystem, LOV, och öppnar upp för ideella aktörer och privata 
entreprenörer. För det första, för att medborgarna ska ha beslutsmakt över sitt liv. 
För det andra, för att personalen ska ha möjlighet att välja arbetsgivare men också 
möjlighet att starta eget. För det tredje, för att skapa utvecklingskraft, möjliggöra 
för innovation, dynamik och kreativt tänkande, vilket kommunala monopol inte 
visat sig ge upphov till. Vi tror inte att det som görs i offentlig regi med automatik 
är finare, utan kvalité är något man kan mäta, som tillgänglighet, vänligt bemötande, 
kontinuitet etc. Vi kommer därför tillsammans med aktörerna att komma överens 
om en etisk plattform där kvalitén står i centrum. 

 …erbjuder vi en kommunal förskola av yppersta kvalité, där man betalar efter hur 
mycket man nyttjar. Alla familjer är olika och har olika behov och önskemål 



gällande både utförare, form och pedagogik. För att öka valfriheten och 
mångfalden inom barnomsorgen, inför vi en barnomsorgspeng som följer barnet 
och även omfattar omsorg av egna barn. 

…vill vi införa en barnomsorgsgaranti, som innebär att alla garanteras plats inom 3 
månader. Om så inte sker blir man berättigad till ekonomisk kompensation för de 
omkostnader man fått av att ordna med egen barnomsorg, ersättningen motsvarar 
80 % av barnomsorgspengen. 

…kommer vi att arbeta för att det erbjuds både praktikplatser, olika typer av 
sommarjobb som riktiga jobb, för ungdomar och för invandrare. Detta kommer 
också att ge dem arbetslivserfarenhet, så att de lättare kan få in en fot på 
arbetsmarknaden. Arbete är nödvändigt att få för att kunna bli egenförsörjare och 
få en ordentlig möjlighet till integration. Det finns mycket arbete som inte blir gjort 
inom t ex äldreomsorgen, skola, fritids, för att kommunen inte tycker sig ha råd. 
Detta kan jämföras med vad det kostar att betala försörjningsstöd. 

…vill vi erbjuda lättillgängliga ungdomsmottagningar och familjecentraler i alla 
kommuner, med generösa öppettider och god bemanning. Vi vill införa en 
tillgänglighetsgaranti där man får tid inom 1 vecka efter det att man sökt hjälp. 

…vill vi att alla elever ska ha rätt att välja skola och skolan ska genomsyras av 
trygghet, arbetsro och god ordning där nolltolerans råder mot mobbing. Satsningar 
ska göras på värdegrundsarbetet för att stärka skolandan, så att lust till lärande, 
ordning, god kamratskap och vänlighet skapar arbetsglädje. Det ska finnas ett nära 
samarbete mellan skola och lokala näringslivet samt mellan skola och socialtjänst 
kring barn och elever i riskzonen. 

…erbjuder vi en kvinnor med små barn barntillsyn samtidigt som de läser SFI, för 
att utbildning är avgörande för integration, inte minst språkkunskaper. Denna 
barntillsyn kan då med fördel skötas av tidigare invandrare som på så sätt kan få 
jobb 

…ska det finnas hjälp att få för familjer, när livet upplevs jobbigt, både i form av 
samtalsstöd, men även mer praktisk hjälp. 

…är det gott att vara gammal, det kommer att finnas möjlighet att jobba vidare 
efter 67 års ålder för de som vill och kan. 

…ska vi erbjuda en kommunal äldreomsorg av yppersta kvalité, med minst en 
specialistsjuksköterska inom geriatrik på varje vårdcentral och på varje äldreboende. 
Lagen om valfrihetssystem gäller även inom äldreomsorgen. Den enskilde ska ges 
möjlighet att själv välja utförare inom ramen för det bistånd som beviljats. Stödet 
till anhöriga kommer att uppvärderas, anhörigvårdare ges tillgång till avlastning 
samt växelvård. Vi vill öppna upp för en mångfald av äldreomsorgsutförare och 
införa fler boendeformer för äldre så att man inte behöver ha ett vårdbehov för att 



få dela gemenskapen och känna sig trygg. Målet är att få äldreomsorgen att fungera 
för dem som använder den, de boende, människor är olika och har olika behov. I 
varje kommun kommer självklart en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen att 
arbetas fram. 
Vill vi ta tillvara det civila samhällets engagemang och kraft och 
frivilligorganisationernas föreningsverksamhet kommer därför att underlättas. 

…tar vi ansvar för ekonomin genom att inte skuldsätta oss högre än att det är 
långsiktigt hållbart, och för att undvika att på det sättet skjuta över kostnader på 
kommande generation. 
	  
	  


