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"Jag brinner för de
sociala frågorna  och
vill ge röst åt barnen
som inte blir sedda
eller  de äldre som
inte blir hörda"

TINA KARLSSON

073 - 7085101
tina.karlsson71@gmail.com
FB & INSTA  KD Vaggeryd, kd_vaggeryd

KONTAKTINFORMATION

Nr 10 på valsedeln till Vaggeryds
Kommunfullmäktige
Bor : Hok
Yrke: Leg. spec. sjuksköterska

"Vårt stöd till föräldrar i deras viktiga
roll behöver utvecklas och förstärkas.
Vår familjepolitik vill möjliggöra för
föräldrar att tillbringa mer tid med
sina barn och till att öka familjers
handlingsutrymme"

 

Familjecentralernas roll ska utvecklas att involvera
även civilsamhället.  
Små undervisningsgrupper i grundskolan.
Levande landsbygdsskolor.
Max 12 barn i småbarnsgrupperna i förskolan.

Generösare biståndsbedömningar
Motverka ofrivillig ensamhet bland de äldre. Öka
kontaktytorna mellan åldersgrupper, anordna
aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans

Vårdcentral centralt i Vaggeryd
Vi vill skapa en sammanhållen barn- och
ungdomshälsovård, stärka elevhälsa och att
kommunen ska erbjuda föräldrastödsprogram
Hälsocenter som jobbar förebyggande

 "Det ska kännas tryggt att åldras i
Vaggeryds kommun. Alla ska få ett
värdigt bemötande, ett tryggt boende
och nära till läkarkontakter inom
äldreomsorgen."

"Mer resurser till vården och omsorgen.
Åtgärder behövs för att vi fortsatt ska
kunna ha en god sjukvård och en kvalitativ
omsorg. Vårt mål är att vården ska komma
närmare dig som patient."



Mångfald i barnomsorg med
fler privata alternativ

Gå med i KD - KD.nu/bli medlem

HOK NYA
BOSTADSOMRÅDEN

FLER POLISER I
KOMMUNEN

Polisstation eller blåljushus
centralt
placerat i våra tätorter

MER NÄRPRODUCERAD
MAT  

Köp från fler lokala
producenter till våra skolor
och äldreomsorg

TRYGGA FAMILJER

SKOLA MED KUNSKAP I
FOKUS

Öka takten på vårt
bostadsbyggande i hela
kommunen

EN TRYGG OCH VÄRDIG
ÄLDREOMSORG

Öka biståndsbedömt
trygghetsboende i kommunen

Fungerande skollokaler på rätt
plats i tätort och på landsbygd
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