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Erik Elverö, Thomas 
Nyman, Towe Ireblad är 
främsta företrädarna 
för Kristdemokraterna 
i Sollentuna i valet om 
två veckor.

REDO ATT STÄRKA TRYGGHETEN
EN VÄLFUNGERANDE SKOLA ATT LITA PÅ
EN VÄRDIG ÄLDREOMSORG    

anläggningar. Barnen ska få tillgång till en 
aktiv fritid.
 En trygg och säker äldreomsorg är  
prioritet för ett familjevänligt parti som 
Kristdemokraterna.
 Tryggheten på gator och torg vill vi stärka 
med fler ordningsvakter och fler trygghets-
kameror så att familjer känner sig trygga 
överallt i Sollentuna.

Vi ska ha en välfungerande barnomsorg med 
stor valfriheten. Skolan ska hålla hög klass 
i hela kommunen. På lokal nivå i Sollentuna 
har vi en rad förslag för att underlätta familje- 
livet. Bland annat att syskonförtur i förskolan 
ska gälla.
 Kristdemokraterna vill att kommunen ska 
vara en föreningsvänlig kommun. Vi vill fort-
sätta underhålla och investera i nya  

Trygga familjer och andra nära gemenskaper är en förutsättning för en välmående, trevlig och trygg 
kommun. Kristdemokraterna vill därför underlätta vardagen för dig och din familj och ge er makt  
att själva utforma och stärka era liv.

Detta vill dina främsta KD-politiker
genomföra under de kommande åren

Sid 2- 3

MÖT DINA  
KD-POLITIKER  
I SOLLENTUNA 
    Nu har förtidsröstningen börjat.   
Senast 11 september ska du göra ditt val.  
Möt kristdemokratiska politiker  
på följande platser:  

Fredag 26/8 kl 15-19 
 Edsbergs centrum

Lördag 27/8 kl 12-15
 Rotebro centrum

Söndag 28/8 kl 12-15
 Edsbergs centrum

Söndag 28/8 kl 15-19
 Sjöbergs centrum

Tisdag 30/8 kl 15-19 
 Silverdals torg

Torsdag 1/9 kl 12-16
 Aniaratorget Sollentuna C

Lördag 3/9 kl 12-16
 Silverdals torg

Söndag 4/9 kl 12-16 
 Norrviken C

Söndag 4/9 kl 16-19 
 Aniaratorget

Tisdag 6/9 kl 16-19 
 Rotebro torg

Torsdag 8/9 kl 16-19 
 Aniaratorget

Fredag 9/9 kl 12-16 
 Norrvikens C

Lördag 10/9 kl 12-16 
 Häggviks C

Lördag 10/9 kl 16-19 
 Helenelunds C
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Ebba Busch, 35 år, står överst på riksdagslistan i Sollentuna. Hon är, med ditt stöd,  
redo för ett maktskifte.

”Ge hög prioritet till 
kvinnosjukvården”
Désireé Pethrus, 63 år, står överst  
på listan till regionfullmäktige i  
Stockholm. Med ditt stöd vill hon fortsätta 
utveckla vården och kommunikatio-
nerna i vår region.           

• Stärka landets säkerhet, både med 
högre anslag till försvaret och med  
starkare inre säkerhet.
• Satsning på kärnkraft för att garantera 
energiförsörjning som säkrar jobb,  
transporter och klimat.
• Reformera sjukvården genom statlig 
styrning för bättre samordning mellan 
olika regioner. Vårdköerna måste kortas. 
Införa en nationell vårdförmedling.

•  Kvinnosjukvården ska ges högsta 
prioritet.
• Utöka läkarnärvaron på äldreboenden.
• Höj åldern för mammografi och 
inför prostatascreening.
• Fler akutsjukhus i Stockholm.
• Vårdval är ett givet val.
• En barnmorska per kvinna i aktiv fas.
• Ge vårdpersonal möjlighet att vidare- 
utbilda sig på betald arbetstid.
• Korta köerna till BUP.
• Elektrifiera regionens bussar.
• Ringen runt Stockholm ska slutas  
 genom en östlig förbindelse.

Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna, 
står redo att tillsammans med Ulf Kristersson, 
partiledare för Moderaterna, bilda ny regering.

Désirée Pethrus, 
Kristdemokra-
ternas region-
råd i Region 
Stockholm har  
ansvar bland 
annat för 
äldresjukvård  
och cancervård.

Läs mer om detaljerna i vår politik på kristdemokraterna.se

Ett Sollentuna att lita på.

Välkommen nu med din medlemsansökan på  
kd.nu/blimedlem

Facebook Kristdemokraterna i Sollentuna
Instagram Kristdemokraterna i Sollentuna
www.kristdemokraterna.se/sollentuna
Mejla sollentuna@kristdemokraterna.se
Politisk sekreterare, Robin Nilsson Boij telefon 073 915 16 75
Ditt Sollentuna
Redaktör: Magnus Ramstrand
Ansvarig utgivare: Peter Kilander,  
peter.kilander@kristdemokraterna.se

För mer information och kontakt med oss:

Ställer du upp på Kristdemokraternas grundprinciper om människovärde,  
förvaltarskap, solidaritet och ofullkomlighet?
 Vill du bidra med dina tankar och idéer? Hos KD Sollentuna upplever du en varm och  
välkomnande gemenskap, med högt i tak. Du får möjlighet att arbeta politiskt inför valet 2022 
för ett Sollentuna att lita på.Tillsammans kampanjar vi för kristdemokratisk politik i kommun  
och region samt för ett maktskifte i Sveriges riksdag.
 Välkommen nu med din medlemsansökan på kd.nu/blimedlem

Peter Kilander
Ordförande i  
KD Sollentuna

Välkommen som medlem i  Kristdemokraterna Sollentuna! 

VI ÄR REDO FÖR   
EN  NY REGERING

• Skolan, som är landets viktigaste arbets-
plats ska präglas av trygghet och studiero. 
Fler speciallärare och specialpedagoger, 
bl.a. för att möjliggöra mindre undervis-
ningsgrupper.
• En äldreboendemiljard som ska  
stimulera fram fler anpassade bostäder 
för seniorer.

VÅRDEN
Var du bor ska inte avgöra vilken vård du får. Vi vill avskaffa regionerna och låta

staten ta ansvar för vården. Vi vill också öka antalet vårdplatser, satsa på

primärvården och öppna en ny akutmottagning.

 
 
 
TRYGGHETEN
Sverige har gått från botten till toppen i Europa när det gäller dödsskjutningar och

bombdåden är ojämförbara med länder som inte är i krig. Vi vill bekämpa brotten

genom fler poliser med fler verktyg i kampen mot brottsligheten, skärpta straff

och satsningar på det förebyggande arbetet.

 
 
 
MER PENGAR I PLÅNBOKEN
Det har blivit för dyrt att leva i Sverige, och därför vill vi se sänkt skatt på arbete

och för pensionärer. Vi föreslår billigare el genom sänkt skatt och snabb

utbyggnad av kärnkraften. Bensinen ska bli 5 kr billigare och dieseln 9 kr billigare

genom sänkt skatt och minskad reduktionsplikt, och vi kommer att sätta stopp för

ett återinförande av fastighetsskatten.

 
 
ÄLDREVÅRDEN
Vi vill bygga ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och med

värdighet. Kristdemokraterna har flera förslag för att Sveriges äldre ska få det

bättre. V i vill sänka pensionärsskatten, få bort de delade turerna och satsa på

gemenskapsfrämjande insatser och den medicinska kompetensen inom

äldrevården.

 
 

FRÅN DEN 24/8 KAN DU 

FÖRTIDSRÖSTA
VI ÄR REDO FÖR EN NY REGERING

Kristdemokraternas viktigaste frågor:



6
Min vision är att få ett samhälle där vi ser  
varandra och säger Hej!

REDO ATT STÄRKA TRYGGHETEN
• Kommunens avhopparverksamhet, dit  
personer som vill lämna sitt kriminella liv  
kan vända sig, ska få mer resurser.

EN VÄRDIG ÄLDREOMSORG
• Utökat samarbete med civilsamhället för att 
skapa gemenskapsfrämjande aktiviteter.

EN VÄLFUNGERANDE SKOLA ATT LITA PÅ
• Familjerådgivningschecken och föräldrastöds-
programmen ska utvecklas.

6.   
Seppo Karmitsa
Egenföretagare
58 år
Törnskogen

7Min vision för Sollentuna är att ordning och 
tydlighet ska prägla kommunens agerande.

REDO ATT STÄRKA TRYGGHETEN
• Utforma föreningsstödet så att antidemokra-
tiska föreningar inte erhåller bidrag. Utveckla 
och utöka ungdomarnas möjligheter till sport 
och fritid.

EN VÄRDIG ÄLDREOMSORG 
• Äldresamtal ska erbjudas alla som fyllt  
80 år som inte har hemtjänst eller bor i  
särskilt boende.

EN VÄLFUNGERANDE SKOLA ATT LITA PÅ  
• Nära samverkan med näringslivet på både 
grundskola och gymnasiet. 

7.  
Bo Hansson
Egenföretagare
63 år
Rotebro

8

Min vision för Sollentuna är att skatten ska 
vara så låg som möjligt och så hög som  
nödvändigt.

REDO ATT STÄRKA TRYGGHETEN
• Som komplement till fler poliser ska kommu-
nen anställa ordningsvakter med uppgift att 
öka tryggheten i det offentliga rummet.

EN VÄRDIG ÄLDREOMSORG 
• Anpassade trygghetsboenden/mellanboenden 
ska under mandatperioden prioriteras högt vid 
markanvisningar.

EN VÄLFUNGERANDE SKOLA ATT LITA PÅ  
• Kommunen ska verka för att alla ungdomar 
mellan 15-18 år erbjuds ett feriejobb.

8.  
Peter Kilander
Ingenjör,  
partiavdelnings-
ordförande
66 år
Tureberg
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Min vision är att Sollentuna ska växa med förnuft,  
där ny bebyggelse anpassas till platsen och 
skapar nya värden i form av trygghet, parker och 
service för dagen och kommande generationer.

REDO ATT STÄRKA TRYGGHETEN   
• Trygghetsperspektivet ska fortsatt vara en 
integrerad del i stadsbyggnadsarbetet.

EN VÄRDIG ÄLDREOMSORG  
• I samarbete med regionen ska team med läkare 
och sjuksköterskor inrättas för att förstärka 
hemsjukvården och förhindra antalet onödiga 
inläggningar på sjukhus.

EN VÄLFUNGERANDE SKOLA ATT LITA PÅ   
• Barn med NPF-problematik ska ha rätt till en 
lämplig lärmiljö samt en fysisk skolmiljö och peda- 
gogik som gör det möjligt att klara skolgången. 
Särskilda resursklasser eller undervisnings-
grupper ska finnas tillgängliga för dessa barn.

9. 
Gunnar  
Lunnergård
Sakansvarig  
planarkitekt
39 år
Häggvik

10Min vision är att Sollentuna ska vara en  
kommun där alla känner sig delaktiga.

REDO ATT STÄRKA TRYGGHETEN 
• Arbeta för fler trygghetskameror för att dels 
förebygga kriminalitet, dels för att lättare  
säkra bevis när något hänt. 

EN VÄRDIG ÄLDREOMSORG  
• Kommunen ska ha en medicinskt  
ansvarig rehabiliterare (MAR) för att för  
att snabbt kunna påbörja rehabilitering  
efter sjukdom eller skada.

EN VÄLFUNGERANDE SKOLA ATT LITA PÅ  
• Barngruppernas storlekar i förskolorna  
ska minska och antalet legitimerade  
pedagoger öka.

10.   
Filippa  
Xanthos
Socionom
35 år
Rotsunda

Förtidsröstningen har börjat.  
Nu har du fram till den 11 september att välja  
dina politiker. Här presenterar Kristdemokraterna i Sollentuna  
sina tio främsta företrädare i kommunvalet. Hela fullmäktigelistan  
kan du se på val.se under kommunval Sollentuna. Flera av våra kandidater  
kandiderar även till regionen och riksdagen. Även dessa listor kan du ta del  
av under val.se. Vi vill utveckla ett tryggt, välmående och vänligare Sollentuna.

1
Min vision för Sollentuna är ett Sollentuna  
med mer gemenskap, samhörighet och tillit
invånarna emellan.

REDO ATT STÄRKA TRYGGHETEN
• Verka för att en samlingsplats för trygghet 
med olika aktörer etableras i Satelliten.

EN VÄRDIG ÄLDREOMSORG
• Personer över 85 år ska garanteras plats  
på anpassat boende när personen bedömer  
av behov finns.

EN VÄLFUNGERANDE SKOLA ATT LITA PÅ
• Stor valfrihet och mångfald med flera  
alternativa utförare ska finnas vid val av  
skola och barnomsorg.

1.  
Thomas Nyman
Kommunalråd
48 år
Töjnan

2
Min vision är att i Sollentuna ska det vara  
enkelt att leva hållbart, i en vardag som  
fungerar och där vi har råd att leva och bo.  
Här känner vi oss trygga och tar hand om  
vår kommun så att nästa generation kan  
leva och bo här.

REDO ATT STÄRKA TRYGGHETEN  
• Vi har trygga leveranser av el, fjärrvärme, vatten, 
stadsnät och sophämtning. Vi tar hand om vårt 
dagvatten och värnar våra sjöar. Hållbara kli-
matsatsningar som utbyggd laddinfrastruktur, 
solceller på tak och energisnåla byggnader.

EN VÄRDIG ÄLDREOMSORG
• Ytterligare utveckling av hemtjänst, exempel-
vis för social samvaro så att personer får större 
möjlighet att bo kvar hemma. 

EN VÄLFUNGERANDE SKOLA ATT LITA PÅ
• Syskonförtur i val till förskola och skola ska gälla, 
inte minst för att underlätta familjers vardagsliv.

2.  
Towe Ireblad
Civilingenjör, 
egenföretagare 
miljökonsult
47 år
Sjöberg

3

Min vision för Sollentuna är att vi ska värna  
valfriheten att välja barnomsorgsform, skola 
och hemtjänstutförare samt stärka kvalitets-
uppföljningen av förskola, skola och hemtjänst.

REDO ATT STÄRKA TRYGGHETEN 
• Kommunen ska utveckla konceptet platssam-
verkan där man tillsammans med fastighets- 
ägarna finansierar och genomför insatser för att 
öka tryggheten i den fysiska miljön. Exempelvis 
ska klotter omedelbart avlägsnas för att minska 
upplevelsen av otrygghet. 

EN VÄRDIG ÄLDREOMSORG 
• All personal som jobbar vårdnära måste  
kunna kommunicera på god svenska.

EN VÄLFUNGERANDE SKOLA ATT LITA PÅ 
• Lärarnas arbetstid ska ha fokus på mer  
undervisningstid – det administrativa arbetet 
ska minska.

3.   
Erik Elverö
Statsvetare
24 år
Tureberg
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Min vision för Sollentuna är att regelverket 
(planprocessen) inte ska stå i vägen för att 
kunna leva upp till kommunens ansvar för  
bostadsförsörjning. Krångel och onödiga 
regler ska inte heller ta ifrån för den enskilde 
möjligheter att utveckla sitt boende.

REDO ATT STÄRKA TRYGGHETEN 
• Aktivt uppföljningsarbete ska göras inom  
socialtjänsten för att uppmärksamma personer 
som återkommande förekommer i ärenden 
inom barn- och ungdomsenheten.

EN VÄRDIG ÄLDREOMSORG  
• Antalet hemtjänstpersonal per hemtjänstmot-
tagare ska inte vara fler än att den enskilde kan 
lära känna alla.

EN VÄLFUNGERANDE SKOLA ATT LITA PÅ  
• Skolan ska upprätta ett ”ansvarskontrakt” 
mellan elev, föräldrar och personal med syfte 
att stödja eleven att nå sina uppsatta mål.

4.  
Carlos Romero
IT-konsult
60 år
Häggvik

5
Min vision för Sollentuna är att utifrån KD  
som är ett familjeparti, ska vara med och  
bidra till att underlätta familjernas vardag.

REDO ATT STÄRKA TRYGGHETEN   
• Öka tryggheten på våra gator genom stärkt 
brottsförebyggande arbete, sociala insatser  
och stöd till ett starkt gemenskaps-
främjande föreningsliv i kombination  
med fler ordningsvakter.

EN VÄRDIG ÄLDREOMSORG   
• Kommunen ska ha ett välutvecklat  
anhörigstöd. Socialdokumentation på SÄBO 
eller hemtjänst ska göras lättillgängligt för 
anhöriga.

EN VÄLFUNGERANDE SKOLA ATT LITA PÅ   
• Den av KD initierade elevhälsogarantin,  
som innebär att varje elev ska kunna  
komma i kontakt med elevhälsan varje  
skoldag, ska byggas ut.

5.  
Angelika Lang
Ombudsman
38 år
Edsviken

Detta kommer våra tio främsta företrädarna i kommunvalet   
         arbeta för under nästa mandatperiod  
                 inom trygghet, äldreomsorg och skolan

Här nedan ser du Kristdemokraternas 
valsedlar som du kommer att möta i denna 
valrörelse. Både regionlistan och riksdags-
listan har namn på baksidan också. Gå in 
på val.se och leta upp Sollentuna kommun. 
Där finns kompletta listor.
 
Tack på förhand för Ditt stöd.


