
Sara Lidqvist

40 år, verksamhetsutvecklare, Hemse.

sara.lidqvist@kristdemokraterna.se

wp.kristdemokraterna.se/gotland

Nu får det vara sluttjafsat om parkering vid Visby lasarett!

Personal, patienter och besökare måste vara säkra på att

det finns parkeringsmöjlighet. Vi vill bygga ett

parkeringsdäck vid Visby lasarett. Det är vårt välfärdslöfte.

Ola Björkqvist

67 år, lantbrukare, Tofta.

bjersfarm@gmail.com

wp.kristdemokraterna.se/gotland

Gotland är mestadels landsbygd. Ett liv i välmående och
trygghet skall vara lika självklart på landet som i stan. Vi

vill satsa på bostadsbyggande, väl fungerande

kollektivtrafik och god kommunal service. Det är vårt

välfärdslöfte.

Linnéa Högberg

39 år, sjuksköterska, Tingstäde.

linnea.hellstrom@gmail.com

wp.kristdemokraterna.se/gotland

Sjukvården ska vara tillgänglig, värdig och av god kvalitet
med hälsofrämjande och förebyggande insatser som
viktiga ingredienser. Undersköterskor, sjuksköterskor och
läkare ska avlastas genom fortsatt satsning på vårdnära
service i en förstatligad sjukhusvård. Det är vårt

Kristdemokraterna behövs på Gotland. Vi är Alliansens sociala röst som

sätter människovärdet främst. Därför oroar det oss när vi ser hur

välfärden sviker. Vi Kristdemokrater driver inte ett parti för vår egen skull.

Vi jobbar för ett bättre Sverige, där goda värderingar och tillit byggs genom

relationer. 2018 ska bli det år då vi tillsammans återupprättar ett välfärdslöfte.

Du ska kunna
lita på välfärden.

Ett starkt näringsliv ger fler
arbetstillfällen

Tryggare bostadssituation för
studerande

Bra mat av hög kvalitet

Stärkta ideella organisationer

Det privata näringslivet är
grunden för Sveriges välfärd. Vi
vill att Region Gotland utvecklar
samarbetet med näringslivet på
hela Gotland.

Studenters välmående äventyras
av osäkra bostadsförhållanden.
Vi vill ge GotlandsHem i uppdrag
att tillhandahålla fler
studentbostäder året runt.

Den mat som serveras till barn
och äldre på Gotland ska vara
vällagad, smakrik och producerad
enligt svensk lag, fri från till
exempel antibiotika.

Vi vill uppmuntra engagemanget
genom bland annat minskad
statlig styrning, avdragsrätt för
gåvor till ideella organisationer
och fortsatt momsfrihet.

Vi vill satsa på ökad tillgång till
primärvård genom ökade öppettider
och mer service vid vårdcentralerna. Vi
vill också se ett ökat stöd till barn, unga
och vuxna som drabbas av psykisk
ohälsa.

Äldreomsorgen på Gotland ska präglas
av trygghet, värdighet och delaktighet.
Vår utgångspunkt är att varje person,
oavsett ålder, bäst känner sina egna
behov. Vi vill bygga fler särskilda
boenden och trygghetsboenden, även i
Hemse och Slite, och garantera plats
för alla som är 85 år eller äldre. Och så
vill vi slopa pensionärsskatten.

Familjer kan se olika ut, men är alltid
viktiga. Trygga familjer och andra nära
gemenskaper är en förutsättning för ett
väl fungerande samhälle. På Gotland
ska familjer själva kunna utforma och
bestämma över sin vardag. Vi vill se
alternativ barnomsorg, mindre grupper
i förskolan och mer tid för barnen.


