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KD:s	budgetförslag:	Tillit	och	trygghet	

En	uppdaterad	familjepolitik	
Människan	är	i	behov	av	gemen-
skap	med	andra	och	fungerande	
relationer	för	att	kunna	utvecklas	
och	må	bra.	Den	mest	grund-
läggande	formen	av	gemenskap	är	
familjen,	där	människor	möts	över	
generationsgränserna	i	kärlek	och	
tillit.	Denna	insikt	är	en	grundbult	i	
den	kristdemokratiska	ideologin.	
Nu	har	partistyrelsen	beslutat	om	
ett	nytt	familjepolitisk	program.	
Den	här	rapporten	innehåller	de	
viktigaste	delarna	av	KDs	politik	
för	att	underlätta	familjebildning,	
öka	föräldrars	möjlighet	att	spen-
dera	tid	med	sina	barn	samt	skapa	
bättre	förutsättningar	att	kombin-
era	familjeliv	med	arbete	och	
karriär.	

Några	av	förslagen:	
• Öka	möjligheterna	att	överlåta	

föräldrapenningdagar	till	
närstående	

• Utöka	barnomsorgspengen.	
Den	ska	kunna	betalas	ut	även	
för	att	ta	hand	om	enbart	egna	
barn	i	hemmet.	Ersättningen	
ska	vara	6000	kronor	per	
månad	och	barn,	före	skatt,	och	
gälla	barn	1-3	år.	(Ersätter	
vårdnadsbidraget)	

• Alla	föräldrapenningdagar	ska	
kunna	användas	som	
dubbeldagar.	

• Föräldrar	ska	få	bestämma	över	
sin	föräldraledighet	och	fritt	
kunna	överlåta	föräldra-
penningdagar	mellan	sig.	

Vad	tycker	DU	
partiet	ska	driva	
för	frågor	i	valen	
2018?	
Arbetet	med	att	ta	fram	ett	
valprogram	med	valfrågor	
inför	valen	2018	har	
påbörjats	och	vi	vill	veta	vad	
du	tycker	och	har	för	idéer	
om	vad	Kristdemokraterna	
ska	driva	i	och	för	Jönköping	
län.	
Gör	din	röst	hörd	och	
påverka!		
	
Maila	dina	förslag	till	
jonkoping@kristdemokrater
na.se	

En	budget	som	förbättrar	vardagsekonomin,	sänker	trösklarna	
till	arbetsmarknaden,	förbättrar	vården	och	som	ökar	
tryggheten	i	vårt	samhälle.	
Tryggheten	för	Sveriges	barnfamiljer	är	grunden	för	hur	vi	också	
bygger	ett	tryggare	Sverige.	De	svenska	barnfamiljerna	har	också	
halkat	efter	jämfört	med	väldigt	många	andra	grupper	i	
samhället.	Med	vår	politik	får	en	barnfamilj	en	tusenlapp	extra	i	
månaden.	Vi	höjer	också	bostadsbidraget	för	barnfamiljer	med	
de	absolut	lägsta	inkomsterna.		
Vi	vill	i	vår	budgetmotion	också	förbättra	pensionärernas	
ekonomi	och	de	äldres	möjligheter	på	arbetsmarknaden.	Vi	
föreslår	också	en	rad	reformer	för	att	förbättra	äldreomsorgen.	
Svensk	polis	mår	inte	bra,	varken	som	organisation	eller	om	man	
pratar	om	enskilda	poliser.	Därför	föreslår	vi	ett	krispaket	till	
polisen	som	bland	annat	omfatta	löneökning	till	poliser	i	yttre	
tjänst	med	1	000	kronor	i	månaden.	

	

Budgeten	i	korthet:	
• Bättre	ekonomi	för	

barnfamiljer,		
pensionärer	och	utsatta	

• Fler	jobb	med		
introduktionsanställningar	

• Fler	händer	i	vården	med		
vårdserviceteam	

• Ökad	trygghet	med	fler	
poliser	



Nästa valrörelse börjar nu.

habo.kristdemokraterna.se

vitsippan från habo partiavdelning november 2016

En dag full av kommun- och regionpolitik för dig som

har ett politiskt uppdrag eller som är intresserad.
Höstkonvent i Habo

Nästa valrörelse börjar nu.

Välfärdens utmaningar 

och kristdemokratiska 

lösningar.

Integration – goda 

exempel från 

verkligheten.

Kommunal skolpolitik.

En ny socialpolitik för 

Kristdemokraterna, 

vad innebär den?

Lyssna till Jakob Forssmed, riksdagsledamot och 

vice partiordförande

Seminarie med Maria Sandberg, Börje Malm-

borg och Mattias Ingeson

Paneldiskussion med Jakob Forssmed, Mia Frisk, regionråd i Jönköping och Hans 

Jarstig, kommunalråd i Habo.

Jenny Larsen, ordf. BUN Vaggeryd, Monica 

Samuelsson, vice ordf. BUN Vetlanda, Carl 

Cunningham, vice ordf. BUN Jönköping

Seminarie med Emma Henriksson, ordförande 

i riksdagens socialutskott

Hur förverklar vi kristdemokratisk rikspolitik i 

regioner och kommuner?

Höstkonventet startar klockan 9.00 i Missionskyrkan. Du 

anmäler dig och hittar fullständigt program på:

jonkopingslan.kristdemokraterna.se

Lördag den 19 november hålls Jönköpings läns partidistriktsårsmöte och

Jakob Forssmed

Emma Henriksson

Mia Frisk

Hans Jarstig
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I Habo är vi inte bara familjens röst 
– utan hela samhällets röst.
Habo har varit i fokus under hösten. Många olyckliga händelser 
har gjort att synen på vårt samhälle har svärtats ner. Trots tal om  
att verksamheter inte fungerar, kommunen faller i rankingar etc. 
vet vi att vi lever och verkar i en bra och framgångsrik kommun.

Nu har vi en möjlighet att visa att Kristdemokraterna i Habo 
och i vår region är med att sätter agendan. Detta gör vi genom 
att Kristdemokraternas Höstkonvent den 19 november blir en 
fullträff. Då kommer vi bland annat att kunna höra och träffa vår 
vice partiordförande David Forssmed och Emma Henriksson, 
ordförande i riksdagens socialutskott.

Detta är en dag full av kommun- och regionpolitik och ett ypperligt 
tillfälle att presentera kristdemokratisk politik för intresserade.

Höstkonventet är i Missionskyrkan,Habo 19/11 från 09.00.

Anmälan gör du på jonkoping.kristdemokraterna.se där finns 
också fullständigt program!

Visst vill Du hjälpa till?
Vi behöver fler hjälpande händer som hjälper 
till med serveringen på Höstkonventet. Som 
du förstår måste allt klaffa – tag kontakt med 
Åke Lundgren på telefon 073-051 79 86.

Julskyltning 27/11
Snart är det jul – och vad vore en julskyltning 
i Habo utan vårt chokladhjul. Det snurrar 
mellan klockan 13 och 18 på Blå torget.

Vi behöver vår tidning. Under en tid framåt har du möjlighet att prenumerera 
på Poletik till kampanjpris. Efter prissänkningen kostar papperstidning och 
e-tidning lika mycket. Gör en insats som ger oss möjlighet att få behålla vår 
tidning. Nu kan du prenumerera med autogiro för endast 49:-/månad. Gå in 
på poletik.net och teckna ett abonnemang nu!

Har du frågor om vad som händer i de olika styrelserna 
och nämnderna – lyft luren och ring!
Hans Jarstig. Tel: 070-106 24 37 (KS, Socialnämnd, allmänt), Lars Davidsson. Tel: 070-511 67 69 (Byggnadsnämnden, KS), 

Marie Lindholm. Tel: 073-394 60 85 (Barn och Utbildningsnämnden), Åke Lundgren. Tel: 070-051 79 86 (Fritid och Kultur) 

eller Johan Wållgren Tel: 070-4174301 (Miljönämnden).


