
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

DET SKA
VARA LÄTT
ATT BO OCH
BYGGA I
VÄRMDÖ
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KRISTDEMOKRATERNA VÄRMDÖ
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Per-Olof Fransson

Sunt förnuft har
aldrig skadat"

Per-Olof
Fransson
Tvåa på Kristdemokraterna
Värmdös lista till valet.
73 år, Ingarö.
Byggnadsingenjör
Familj: Hustru Monica och barn
och barnbarn

per-olof.fransson@kristdemokraterna.se
www.wp.kristdemokraterna.se/varmdo

Planera
bostadsområden
så som folk vill bo

Kortare bygglovstider

Det ska aldrig ta längre än 8
veckor att få besked om sin
bygglovsansökan.

Låt de boende välja själva

Kommunen ska i detaljplaner
inte lägga sig i om de boende vill
inreda vinden eller källaren till
bostad.

Bygg som folk vill bo

Vi ska värna vår skärgårdsmiljö
och inte bygga nya
miljonprogram!

Vi ska hjälpa människor att
bygga
Kommunen ska underlätta för
medborgarna att förverkliga sina
drömmar för sina hus, inte
försvåra i onödan. 

”

ag engagerade mig i
Kristdemokraterna Värmdö
främst av en anledning: jag

brinner för "bygg- och bofrågorna":
vägar, bostäder, avlopp, bygglov,
planprocesserna. Jag har varit aktiv
i kommunpolitiken sedan 2002 och
ända sedan början har min
ledstjärna varit att det ska vara
enkelt att bo och leva i Värmdö. Det
finns ibland ett klåfingeri från
kommuner; att styra och ställa i
saker vi inte har med att göra. Det är
klart att vi måste följa lagar och
regler när vi fattar beslut, men när
det handlar om tolkningar ska vi
hellre fria än fälla. Finns det minsta
lilla möjlighet att säga ja, ska vi göra
det. Det sunda förnuftet måste få ta
större plats!

När vi tar fram nya detaljplaner
ska vi så långt möjligt lyssna på
hur de som redan bor eller
kommer att bo i området vill ha
det. Då blir det färre
överklaganden. Men ibland
upplever jag att kommunen sätter
sig som domare och lägger sig i
saker vi inte har med att göra. Om
en majoritet i en samfällighet
tycker att det ska vara på ett visst
sätt, så vem är vi att sätta oss över
det?

Jag var drivande till att Värmdö
har en låg taxa för
Attefallsärendena. Det ska gå
snabbt och det ska inte vara för
dyrt. Det har gjort att vi har fler
Attefallsärenden än andra

kommuner. Jag var också
drivande till att sänka taxan för
att ansluta ett Attefallshus till VA-
nätet.

Min ledstjärna är och kommer
alltid att vara att kämpa för det
sunda förnuftets röst i
kommunpolitiken.


