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Ge oss ditt förtroende...



Torbjörn PetterssonKristian Olsson

Våra prioriterade mål
Detta vill vi jobba extra hårt för under kommande mandatperiod:

Prioritera välfärden -  
Det är viktigt att skattepengarna
används till kommunens
kärnverksamhet. Vi kommer fortsätta
att vara tydliga i våra prioriteringar.  

En fullskalig familjecentral - 
Arbetet med att få en familjecentral ska 
fortsätta. Detta innebär bland annat att 
Träffpunkt utvecklas till en fullskalig 
familjecentral.
 
Tak för barngruppernas storlek i 
förskolan - 
Vi vill bla verka för att småbarnsgrupper 
i förskolan inte ska vara större än 12 barn 
per grupp. 

Mångfald innom barnomsorgen -  
Bl.a. arbeta för att öka antalet familjedag-
hem. 
 
Förbättra resultaten i skolan -  
Vi ser till att skolan har de resurser som 
krävs. Tydlighet vad gäller styrning och 
uppföljning. 

Fler gång- och cykelvägar i hela  
kommunen - 
Prioritera säkra vägar till skolor och kol-
lektivtrafikknutpunkter. 

Tryggt boende för de äldsta -
Vi vill att alla över 85 år ska ha rätt till 
en plats på äldreboende utan att det ska 
behöva prövas. 

Valfrihet i äldreomsorgen - 
Fortsatt valfrihet av utförare inom hem-
tjänsten. 
 
Attraktiv fritid åt våra ungdomar - 
Stimulera samverkan mellan kommunal 
verksamhet och ideella föreningar.
 
Näringsliv -  
Skapa goda förutsättningar för nyetable-
ring av företag. Arbeta för att befintliga 
företag utvecklas.
 
Föreningsliv -  
Uppmuntra och skapa goda förutsätt-
ningar för ett rikt föreningsliv.

Ökad byggnation -  
Säkerställa att det alltid finns byggklara 
tomter.

Närproducerad och ekologisk mat i 
kommunens matsalar - 
Vi ska arbeta för en ökad andel ekologiska 
och närproducerade livsmedel i kommu-
nens matsalar. 

Hans-Åke Max Rikard Martinsson



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

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

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


