
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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Ingemar Kihlström

I mitt Sverige sätter
man människovärdet
först."

Ingemar
Kihlström

Riksdagskandidat Sjuhärad
52 år, bor i Källeryd utanför
Herrljunga med fru och tre barn
Arbetar som Inköpare
Fritidsintressen: fotboll,
frikyrkoförsamling, natur, musik

ingemar.kihlstrom@kristdemokraterna.
se
www.kristdemokraterna.se

Du ska kunna
lita på välfärden.

Sjukvården behöver
förbättras.
Låt staten ta ansvar för
sjukvården, återinför
kömiljarden och centralisera
specialistkunskap. 

Uppvärdera familjen 

Stärk familjernas roll och öka
valfriheten utan tvingande
kvotering. Trygga barn bygger ett
tryggt Sverige.

Återupprätta tryggheten i
samhället.
För att komma tillrätta med
problemen i vårt samhälle behövs
fler poliser och skärpta straff

En levande landsbygd

Satsningar behövs för att främja
landsbygden och ge ekonomisk
möjlighet att bo, leva och driva
företag i hela vårt land.

”

Kristdemokraterna behövs i
Sjuhärad och Sverige. I mitt
Sverige sätter man

människovärdet först. Därför oroar
det mig när jag ser hur välfärden
sviker. Jag tycker att
vårdcentralerna ska ha öppet på
kvällar och helger så att fler kan få
hjälp där istället för att åka till
akuten. Jag kallar det närsjukvård.
För mig är det också viktigt att alla
skall kunna åldras i trygghet och
värdighet. Man ska kunna lita på att
äldreomsorgen finns där när man
behöver den. Många av Sjuhärads
äldre vill bo kvar hemma så länge
som möjligt. Har man då behov av
hemtjänst ska man själv kunna välja
vem som utför tjänsten. Men det
kommer en dag när man inte klarar

att bo kvar hemma längre. Därför
vill jag som Kristdemokrat att alla
över 85 år som vill ska garanteras
plats i anpassat boende, som ett
trygghetsboende.
Man ska också kunna lita på att
polisen kommer när man ringer.
Därför behövs fler poliser
generellt i samhället.  Vi
Kristdemokrater driver inte ett
parti för vår egen skull. Vi jobbar
för ett bättre Sverige. Där goda
värderingar och tillit byggs genom
relationer med människor. För
mig som kristdemokrat utgör den
kristna värdegrunden, som varit
en grund för vårt västerländska
samhälle, en bas som visar hur vi
bör förhålla oss till varandra.
Denna värdegrund är också en
utgångspunkt för mitt politiska

arbete för att bygga ett bättre och
medmänskligare samhälle. Vi
Kristdemokrater vill att 2018 blir
ett år av förändring. Ett år när
svenska folket väljer en ny

regering. Ett år när vi påbörjar
arbetet för ett återupprättat
välfärdslöfte. Du ska kunna lita
på Sverige. Du ska kunna lita på
välfärden.


