
Det här bl.a. vill vi Kristdemokrater göra i Ulricehamn:

VI PRIORITERAR VÅRA 
KÄRNVERKSAMHETER

Frida Edberg, Ingela Widell, Elisabet Hjalmarsson, Per-Ove Ståhlbrand, Eva B Arnesson, 
Bengt Andelius, Mats Alfredsson, Cristina Bernevång

Fördelningen av resurser till kommunala och 
fristående skolor och förskolor behöver förändras 

Inför tvålärarsystem. Fler speciallärare och andra 
vuxna i skolan, t.ex. elevassistenter och kamrat-
stödjare

Flexibla lösningar för att utveckla skola och barn-
omsorg i hela kommunen

Fler förskolor så att barngrupperna kan bli mindre

Olika barnomsorgsalternativ att välja mellan även 
omsorg i hemmet med barnomsorgspeng

Värdig äldreomsorg med mer generös bistånds- 
bedömning

Möjlighet för alla över 85 år att själva välja när de 
vill flytta till äldreboende

Höjd rehabiliteringsersättning för personer med 
daglig verksamhet enligt LSS och SoL
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Eva B Arnesson

Familjen är samhällets viktigaste 
grundsten och jag vill ge människor-
na makten över sina liv i frågor som 
rör föräldraskap, barnomsorg, skola 
och jämställdhet. 
 Jag vill arbeta för en politik som 
förenklar vardagens pussel i hela 
kommunen. Valfrihet, välfungerande 
skolor, olika barnomsorgsalternativ 

både fristående och kommunala, 
även omsorg i hemmet med barn-
omsorgspeng samt tid för barn och 
familj är utgångspunkter när krist- 
demokraterna bygger framtidens  
Ulricehamn. Det är du och din  
familj, inte politikerna, som vet vad 
som är bäst för just er.

Trygga och starka familjer

Cristina Bernevång

För mig betyder solidaritet att de 
mest utsatta i samhället har den 
största rätten till det offentligas 
stöd. Hur vi behandlar de svagaste 
är ett mått på hur bra vårt samhälle 
fungerar. 
 Jag vill prioritera barnen, de 
gamla och de sjuka utifrån tanken 
”Åt var och en efter hans behov”. 
Även flyktingar som tvingats att fly 

sitt land från krig och förföljelse 
ska få vårt självklara stöd.
 En hjärtefråga för mig är att 
människor med olika funktions-
nedsättningar ska få leva ett full-
värdigt och aktivt liv med det stöd 
och hjälp som de behöver! Stöd på 
olika vis till vuxna och barn som 
utsatts för våld i nära relationer är 
en annan hjärtefråga för mig.

Prioritera de svagaste

KristdemokraternaKristdemokraterna



KOMMUNVALET 2018 ULRICEHAMN KOMMUNVALET 2018 ULRICEHAMN

Frida Edberg

För mig är det viktigt att människor 
ska kunna bo och leva i hela kommunen. 
 Genom landsbygdens produktion 
av bland annat livsmedel, energi och 
naturmaterial skapas förutsättningar 
för tillväxt i hela landet. Förvaltar-
skapstanken genomsyrar KD:s syn på 
landsbygdens gemensamma resurser. 
Natur och miljö ska förvaltas ansvars-

fullt så att nästkommande generatio-
ner kan ta över ett hållbart samhälle. 
För att detta skall kunna vara möjligt 
behöver det finnas fungerande service 
så som barnomsorg, skola, omsorg 
och infrastruktur i hela kommunen. 
Det är även väsentligt att företag får 
goda förutsättningar att växa och 
utvecklas.

Politik för en blomstrande 
landsbygd

Per-Ove Ståhlbrand

I Sverige har det privata näringsli-
vet och enskilda entreprenörskapet 
varit grunden för välfärden och färsk 
statistik visar att 4 av 5 jobb skapas 
i företag med färre än 50 anställda. 
Det finns all anledning att slå vakt 
om denna unika och viktiga kraft i 
samhället.
 Jag vill därför verka för att sti-
mulera och förenkla etablering och 
utveckling av lovande företag och 

innovationer, så att enskilda individer 
finner det mödan värt att starta eller 
utveckla ett företag.
 Jag vill också verka för en snabb-
are omställning till förnyelsebara 
energislag som sol, vind och biogas. 
Detta skulle förutom de miljömässiga 
vinsterna bädda för att nya produkter 
och företag utvecklas. Här finns enligt 
min mening en stor och outnyttjad 
sysselsättningspotential. 

Fler företag      fler jobb
ökad välfärd
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Ingela Widell

Jag vill arbeta för att vår kommun 
ska införa rätten för personer över 
85 år att utan biståndsbedömning 
kunna välja att flytta till ett äldre-
boende. 
 Äldreomsorgen står inför stora 
utmaningar. Medborgarna ställer 
högre krav på kvalitet, tillgäng-
lighet, valfrihet och den enskilde 
känner bäst sina egna behov.  
Därför vill vi kristdemokrater 

utveckla och kvalitetssäkra äldre- 
omsorgen, som ska präglas av 
trygghet, värdighet och delaktig-
het och ges med en helhetssyn på 
människan. 
 Ingen offentlig verksamhet kan 
till fullo tillfredsställa människors 
behov av gemenskap. Därför måste 
äldreomsorgen samarbeta med 
anhöriga, föreningar, kyrkor och 
andra ideella krafter.

Livskvalitet hela livet

Bengt Andelius

Varje barn har rätt att få med sig 
bästa möjliga förutsättningar ut i 
livet, dvs kunskap och kompetens. 
Respekt för varandra och en lugn 
och trygg skolmiljö är en förut-
sättning för lärande. Välutbildade 
och pedagogiskt skickliga lärare är 
utöver det den viktigaste faktorn 
för en bra skola. 
 Varje elev ska få möjlighet att 

utvecklas utifrån sina egna förut-
sättningar. Som kristdemokrat vill 
jag att det avsätts resurser för att 
tidigt se och stödja elever i behov 
av särskilt stöd.
 Kommunalt och enskilt drivna 
skolor ska ges lika förutsättningar 
såväl ekonomiskt som verksamhets-
mässigt.

Växa som människa
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Kristdemokratisk politik bygger på 
kristen människosyn. Varje män- 
niska är unik, oersättlig och har 
ett okränkbart värde. Alla ska ha 
samma rättigheter och möjligheter, 
men med det följer också skyldig-
heter och socialt ansvarstagande, 
solidaritet för de svaga. 
 Ansvaret gäller också att 
förvalta, dvs bruka och bevara, 

i stället för att slita, slänga och 
förbruka. 
 Alla beslut ska tas på lägsta 
ändamålsenliga nivå och det t ex 
familjen kan bestämma på egen 
hand ska politiken inte lägga sig i. 
Familjen är samhällets viktigaste 
gemenskap och byggsten.

För mer information kom och träffa oss i valstugan på Stora torget i Ulricehamn  
eller gå in på www.ulricehamn.kristdemokraterna.se
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