
Sverige behöver ett återupprättat välfärdslöfte. Under de rödgröna har 
vi sett fördubblade vårdköer, en framväxande äldreboendebrist och en 
poliskris. För att stoppa detta välfärdssvek behövs en ny regering. 

Genom minskat skatteslöseri och smarta reformer så kan vi vända den 
negativa spiral välfärden är inne i. Vi behöver mer pengar till välfärden  
– men också mer välfärd för pengarna. Kristdemokraterna är en garant 
för förändring. Vi står för en ny alliansregering. Vi ber om ditt förtroende 
och din röst den 9 september.

HJÄLP OSS 
BYTA REGERING.

”Vi behöver mer  
pengar till välfärden – 
men också mer välfärd 

för pengarna.”
Ebba Busch Thor

facebook.com/kristdemokraterna
Insta: @buschebba
Twitter: @kdriks, @BuschEbba
Youtube.com/studiokd

Telefon: 08-723 25 00  •  info@kristdemokraterna.se  •  www.kristdemokraterna.se

Anställ 10 000 fler poliser
Vi vill vända de senaste årens 
poliskris med bättre arbets
villkor, högre löner och fler 
polisanställda. Sverige  
behöver 10 000 fler poliser.

Nej till kvoterad  
föräldraförsäkring
Familjer vet själva vilken  
lösning som är bäst för just 
dem. Därför säger vi nej till att 
kvotera föräldraförsäkringen 
och nej till färre dagar  
i föräldra försäkringen. 

Stoppa slöseriet
Det slösas pengar som kunde 
gå till välfärden på dyra bidrag, 
missriktade subventioner och 
kommunala skrytbyggen. Det 
vill vi sätta stopp för.

Bygg bort äldreboendebristen
Med dagens politik kommer det 
saknas 20 000 äldreboende
platser 2030. Då kommer vi inte 
kunna erbjuda alla en värdig 
äldreomsorg. Äldreboende
bristen ska byggas bort.

Avskaffa landstingens  
sjukhusansvar
Uppdelning av sjukhusvården 
på 21 olika landsting är in
effektivt och ojämlikt. Vi kan 
korta vårdköerna och ge alla 
en kvalitativ vård med statligt 
ansvar för sjukhusvården.

Vårt partinamn säger vad vi står för - demokrati byggd 
på kristen värdegrund. Det innebär att vi står upp för 
människans okränkbara värde, för jämlikhet och för 
varje persons rätt att forma sitt liv. Alla som delar  
våra värderingar är välkomna. Du kan läsa mer om  
vår politik på kristdemokraterna.se
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KUNNA
LITA PÅ
VÄRNAMO
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KRISTDEMOKRATERNA VÄRNAMO
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Håkan Johansson (KD)

En myndighet är inte
en politisk lekstuga.
Du ska kunna lita på
Värnamo."

Håkan
Johansson

Kandidat till kommunen och
regionen
57 år, Värnamo
Studie- och yrkesvägledare
Ordf Samhällsbyggnadsnämnden
Musik, teknik och människor

hakan.johansson@kristdemokraterna.se
Blogg: wp.kristdemokraterna.se/
hakanjohansson
Facebook: Håkan Johansson - KD
Twitter: @hakanjohansson
Instagram: @johanssonhakan

Människo-
värdet är
viktigare än
pengavärdet!

Du ska kunna lita på
kommunen!
Myndighetsutövningen måste
vara pålitlig och rättssäker för
invånarnas och företagens
trygghet. Gör den inte till en
politisk lekstuga!

Du ska kunna lita på skolan!

Varje elev ska kunna komma i
kontakt med elevhälsan varje
dag. Värnamo kommun borde
införa en elevhälsogaranti!

Du ska kunna lita på vården!

Sjukvården i regionen håller
internationell toppklass. I
jämförelser hamnar Värnamo
sjukhus bland de bättre i landet.
Utveckla Värnamo sjukhus!

Du ska kunna lita på
bemötandet!
Hur man blir bemött är viktigt.
Särskilt för minoriteter. Värnamo
kommun borde följa regionens
exempel och börja HBTQ-
diplomera verksamheter!

”

Människovärde och miljö
är de politikområden som
är viktigast för mig.

Därför har globala överlevnads-
frågor som rättvisa, fred, solidaritet
och mänskliga rättigheter alltid legat
närmast mitt hjärta. Vidare är jag
intresserad av ideologi och
idédebatt. Det är viktigt att kunna
sätta in de politiska sakfrågorna i ett
större sammanhang.

Det som verkligen är viktigt i livet
går inte att värdera med kronor och
ören. Medmänsklig omtanke. Miljö i
balans. Barn som växer upp. Goda
relationer... Det är detta som man
inte kan sätta ett pris på som lägger
grunden för det goda samhället –
det gemensamma bästa. Därför är

det så viktigt!

Det goda samhället bygger vi i
våra små och nära gemenskaper.
Familjer. Skolklasser. Arbets-
platser. Föreningar... Det vi inte
kan bygga där bildar vi större
gemenskaper för att hantera.
Kommuner. Regioner. Sverige.
EU... Om vi bygger rätt i kommun
och region så påverkar det
världen till det bättre. På samma
sätt är det som är bra för världen
också bra för Värnamo.

Värnamo är en bra kommun att
leva i! Här har vi nära till
varandra. Samtidigt är vi många
nog att kunna ta rejäla tag när vi
bestämmer oss för det. Tack vare
att Alliansen länge har prioriterat

ett varmt näringslivsklimat och
ordning och reda i välfärden
fortsätter Värnamo växa
mänskligt. Fler bostäder. Fler
skolor. Fler matställen. Fler

invånare...

Den 9 september kan du välja
fortsatt mänsklig tillväxt. Du ska
kunna lita på Värnamo!


