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VÄLFÄRDSLÖFTET MED SIKTE MOT ÅR 2030

Med vår höstbudget ”Välfärdslöftet – en budget för vård, 
omsorg och trygghet” vill vi återupprätta välfärdslöftet. 

Regeringen blundar för de problem vi har som växande 
vårdköer och äldre som inte får plats på äldreboenden. Vi 
satsar närmare 8 miljarder kronor mer än regeringen under 
2018 på vård och omsorg, bl.a. för bättre tillgänglighet, 
äldreboendegaranti och vårdserviceteam.

Därtill vill vi återupprätta välfärdslöftet till våra pensionärer 
genom en stor skattesänkning som omedelbart avskaffar 
skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare 
och även ett förbättrat bostadstillägg.

Kristdemokraterna värnar om skattebetalarnas pengar 
och lägger pengarna där det behövs som mest. Vi föreslår 
skattesänkningar som uppmuntrar till jobb eller som riktar 
sig till barnfamiljer och pensionärer som halkat efter. Våra 
satsningar är helt inriktade på områden där den centrala 
välfärden idag brister.

Kristdemokraterna lovar inte allt till alla. Men vi lovar att 
prioritera vårt välfärdslöfte.

Utmaningar väntar med en ökad befolkning, stora investe-
ringsbehov och större förväntningar.

Möjligheterna och redskapen finns i den nya tekniken, i 
nya arbetssätt och genom den medicintekniska utveck-
lingen. Vi tar nu nästa steg för att framtidssäkra Region 
Jönköpings län med sikte mot 2030 och investering i 
personal och moderna vårdlokaler för framtidens välfärd 
och tillväxt. 

2018 stärker vi vårdgarantin inom primärvården. Som 
patient ska man bli medicinskt bedömd av en sjuksköter-
ska, läkare eller fysioterapeut inom tre dagar. Invånarna 
ska känna tillit till att vården finns nära och är god och 
trygg. Vi stärker också ersättningar till sjuksköterskor 
och undersköterskor i nattjänstgöring. Dessutom inrättar 
vi helt nya karriärtjänster för erfarna och yrkesskickliga 
sjuksköterskor som ett led i att behålla viktig kompetens i 
det patientnära arbetet.

Vårt mål är att Jönköpings län ska bli Sveriges fjärde tillväx-
tregion med landets bästa hälso- och sjukvård. Jönköpings 
län ska vara bästa platsen att växa upp och åldras på.

NYHETSBREV FRÅN KRISTDEMOKRATERNA

Kristdemokraterna i Jönköpings län 
Slottsgatan 14, trapphus A, 553 22 Jönköping. Tel: 036-34 64 30 
jonkoping@kristdemokraterna.se
www.jonkopingslan.kristdemokraterna.se
Habo partiavdelning | http://wp.kristdemokraterna.se/habo/

• Återinför Kömiljardern   
 för att korta vårdköerna
• Primärvårdssatsning
• Fler äldreboendeplatser   
 med äldreboendemiljard
• Kraftfulla skattesänk-  
 ningar på jobb, för barn-
 familjer och pensionärer
•  Färre barn per förskole-  
 grupp
• Fler lärare och special-   
 lärare i skolan
• Barndelen i bostads-

 bidraget höjs
• Strängare straff för   
 vålds- och sexualbrott
• Höjt bostadstillägg   
 för äldre med 500 kr för   
 ensamboende & 300 kr   
 per person för samman-         
 boende
•  Ett förstärkt jobbskatte-
 avdrag från 64 år
•  10.000 fler poliser och en   
 kraftfull lönesatsning

• Omfattande investerings  
 program på bland annat   
 regionens tre akutsjukhus.
•  Stärkt vårdgaranti inom
 primärvården
•  Länsövergripande barn  
 skyddsteam inrättas
•  En samlad seniorvaccina-  
 tion för 70-åringar införs
•  Karriärtjänst för erfarna   
 och yrkesskickliga   
 sjuksköterskor

•  Höjd ersättning i nattjänst- 
 göring
•  Extratjänster för unga och
 nyanlända som står långt   
 ifrån arbetsmarknaden 
 inrättas
•  En ”Spira-peng” införs där  
 barn i Jönköpings län ges   
 möjlighet att få en kultur-
 upplevelse genom 
 Smålands Musik och 
 Teater



Du kan nominera genom att gå in på: http://wp.kristdemokraterna.se/habo/ eller
https://goo.gl/forms/YlrUTKE9lLdeGnS43

KRISTDEMOKRATERNA HABO

Nu är det hög tid att nominera till kommunvalet i Habo

Lämna Dina förslag till Ragnwald Ahlnér! Du kan skicka SMS på 072-372 61 29 eller mejla till 
ragnwald.ahlner@kristdemokraterna.se. Du kan också skriva ut och fylla i talongen nedan och skicka den till: 
Ragnwald Ahlnér, Sjöhagavägen 11, 566 91 Furusjö.

Vilka tycker du ska representera KRISTDEMOKRATERNA i Habo kommun efter valet 2018?  Alla medlemmar har 
rätt och möjlighet att nominera kandidater. 

Skriv ett namn på varje rad och skriv gärna något mer om vem personen är,  ex Anna Andreasson, lärare på Ankeborgs-
skolan. Räcker inte raderna så är det bara att gå in en gång till. Och självklart går det jättebra att nominera sig själv.

Har du frågor om vad som händer i de olika styrelserna och 
nämnderna – tveka inte 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: 073-051 79 86 (Fritid och Kultur) eller Johan 
Wållgren Tel: 070-417 43 01 (Miljönämnden).

http://wp.kristdemokraterna.se/habo/

Jag nominerar:

1)  .................................................................................................................................................................................................................................

2)  .................................................................................................................................................................................................................................

3)  .................................................................................................................................................................................................................................

4)  .................................................................................................................................................................................................................................

5)  .................................................................................................................................................................................................................................

6)  .................................................................................................................................................................................................................................

7)  .................................................................................................................................................................................................................................

8)  .................................................................................................................................................................................................................................

9)  .................................................................................................................................................................................................................................

10)  ..............................................................................................................................................................................................................................



Rapport från Rikstinget i Uppsala 
20-22 oktober
Tema för Rikstinget var VÄLFÄRDSLÖFTET. Löftet från Kristdemokraterna till väljarna att vi inte lovar allt, men vi lovar att 
prioritera välfärden. Jönköpings län var representerad med 22 ombud. Den största delegationen på Rikstinget.

Några av besluten i korthet: Vård- och omsorgsproposition 
”Välfärdslöftet”. På detta område hade Jönköpings läns dele-
gation flera synpunkter och yrkande. Det var tydligt att bilden 
av hälso- och sjukvården skiljer sig åt från Jönköpings län där 
kvalitet, nöjdhet och tillgänglighet ligger i topp och är styrd av 
alliansen och Kristdemokraterna under många år, och hälso- och 
sjukvården i andra delar av landet där det inte är lika bra.
De flesta synpunkterna från Jönköpings län grundande sig i att 
programmet var för detaljstyrande av vård och omsorgen. De 
flesta yrkanden blev tyvärr nedröstande. Men ett viktigt beslut 
som gick delegationens väg var att det ska finnas ett barnahus 
och barnskyddsteam i alla län.
Social- och migrationspolitik: Den stora frågan och debatten 
var kring asyl- och migrationspolitiken där det fanns en motion 
med 81 stycken undertecknare. Partistyrelsen hade tagit fram ett 
bra svar där Kristdemokraterna politik klargjordes och det tog 
upp bland annat vikten av synnerligen ömmande fall, famil-
jeåterförening, värnandet av asylrätten och att Sverige har ett 
moraliskt ansvar att hjälpa medmänniskor i nöd. Delegationsfö-
reträdare för Jönköpings län pläderade för Partistyrelsens linje 
och mot de som ville ha en stramare och hårdare linje i asyl- och 
migrationsdebatten.
Rättsväsende: Inom detta område fanns också viktiga och stora 
frågor ñ tiggeriförbud och förbud mot heltäckande slöja. Från 
delegationen från Jönköpings län var man tydlig från talarstolen 
och i debatten att förbud inte är rätt väg att gå. Även här hade 
Partistyrelsen ett bra svar. ”Att införa ett tillståndskrav för att få 

tigga eller samla in pengar på offentlig plats riskerar i bästa fall 
att fara verkningslöst och i sämsta fall stärks risken att tiggeri 
och fattigdom legitimeras eller permanentas än mer.” 
Val: Till posten som 2:a vice ordförande fanns två kandidater, 
Lars Adaktusson och Emma Henriksson. Med röstsiffrorna 
150-117 vann Lars och valdes till ny 2:a vice ordförande. Emma 
slutade därmed i Partistyrelsen, men är kvar som ordförande i 
Socialutskottet. Från Jönköpings län omvaldes Andreas Carlson 
från Mullsjö till ledamot i Partistyrelsen med de högsta röstsiff-
rorna. Irene Oskarsson, Aneby, avtackades för sin tid i Partisty-
relsen. Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed omvaldes av ett 
enigt riksting till ordförande och 1:a vice ordförande.
Ebbas tal. I sitt inledande tal lyfte partiledare Ebba Busch Thor 
Kristdemokraternas färdplan som skulle ge ett välfärdslöfte man 
kan lita på. En färdplan som ska kapa vårdköerna, skapa trygghet 
på gatorna och jobb åt människor i utanförskap. Hon berättade 
om ett möte med en 10-årig flicka i ett utsattområde i Göteborg. 
Kvällen innan hade en man blivit skjuten mitt i bostadsområdet. 
Flicka berättade för Ebba att hon blivit van vid att människor 
blir skjutna på gatorna där de leker. Vi SKA inte låta våldet och 
hopplösheten vinna.
Ebba berättade också om att Kristdemokraterna i höst speciellt 
kommer att tala om de äldre. Att man inte ska vara rädd för att 
bli gammal. Kristdemokraterna har varit de äldres röst. Vi är de 
äldres röst. ”Och efter valdagen den 9 september kommer de 
äldre åter ha en röst vid regeringsbordet.”

Rikstinget var en bra start på valåret. Om 
mindre än 1 år är det  val och Kristde-
mokraterna är ett valrörelseparti. Vi är 
suveräna på att driva valrörelse och vi 
ska visa alla skeptiker ännu en gång att 
Kristdemokraterna är valvinnare. Eller 
med Ebbas ord. 
”Låt längtan efter förändring bära er och 
bära kristdemokraterna till valseger. Inte 
för vår skull utan för alla de som behöver 
förändring. Och ett välfärdslöfte som man 
kan lita på.”

KRISTDEMOKRATERNA HABO


