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Camilla Rinaldo Miller är Kristdemokraternas
kommunalrådskandidat.

Tänkdig...

Tänk dig ett samhälle som sätter barn
och ungas behov först. Det skulle väl vara
bättre för alla? Tänk dig ett samhälle som
sätter de som har det svårast att ta sig
fram först. Det skulle väl vara bättre för
alla? Tänk dig ett samhälle som sätter
äldres möjligheter till ett bättre liv först.
Det skulle väl vara bättre för alla? Vi
kristdemokrater vill arbeta för att
Värnamo ska vara Sveriges bästa
kommun att växa upp i.
Det gör vi genom att:
• stödja familjen att leva tillsammans
• bygga ett socialt, ekologiskt och
ekonomiskt hållbart samhälle

• arbeta för ett samhälle där ingen
hålls tillbaka och ingen lämnas efter
Är du också angeläget om våra barns och
ungas uppväxtvillkor?
Vill du också underlätta för familjer så att
det blir lättare att få ihop vardagen?
Ge oss makt att bygga en
samhällsgemenskap för det gemensamma
bästa. En barndom går inte i repris -
därför är vi familjens röst. Rösta på
Kristdemokraterna den 14 september!

Värnamo skabli bäst
att växa upp i
Familjer med goda villkor ger våra
barn en bra start i livet. Satsar vi på
deminsta så bygger vi ett gott
samhälle och en bättre framtid för
oss alla.

? Föräldrar och barn behöver
mycket tid med varandra. Därför
måste familjerna själva kunna välja
det liv som passar dem bäst. Vi
nöjer oss aldrig med mindre än
riktigt bra barnomsorg och skola,
säger Camilla Rinaldo Miller,
Bredaryd.
Kvaliteten i förskolan är viktig, för
både barn och föräldrar. För de
minsta är tryggheten i den lilla
gruppen viktigast. Därför vill vi ha
små barngrupper i förskolan - max
15 barn! Föräldrar ska känna sig
trygga med att deras barn får
omsorg i en bra verksamhet.
Familjer som vill välja en annan
barnomsorg ska också ha frihet att
göra det.
Vi vill stärka familjedaghemmen

och skapa ökade valmöjligheter
med barnomsorgspeng och
vårdnadsbidrag.
Vi vill också lyfta skolan och
lärarna. Varje elev ska få möjlighet
att utvecklas utifrån sina egna
förutsättningar. Duktiga lärare ska
ha goda utvecklingsmöjligheter
och bra lön. Skolan ska ge
kunskap för arbetslivet, men också
bildning för hela livet.
Nolltolerans mot mobbning,
kränkande behandling, klotter och
dålig skolmiljö är självklart.
För att Värnamo ska utvecklas och
fortsätta vara attraktivt behövs fler
jobb och högre tillväxt. Vi vill
utveckla vårt näringslivsklimat
som uppmuntrar nya idéer och
underlättar för entreprenörskap
och företag. Det hjälper även våra
unga in på arbetsmarknaden.
Så gör vi Värnamo till Sveriges
bästa kommun att växa upp i!

Rydaholm
MonicaJohnsson

Värnamo
Christer Fjordevik

Bredaryd
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Allt detta 
har vi gjort!

Kommunvalet 2014

Riktiga valsedlar 
kan beställas på 

valsedlar@kristde-
mokraterna.se eller 

08-723 25 00.

Kristdemokraterna
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sedan 2006 har mer än 200.000 fler  
människor fått arbete, företagsklimatet 
har stärkts och välfärden förbättrats.  
Här är ett axplock av alla våra reformer.

Satsningar för barnfamiljer 
Ett kommunalt vårdnadsbidrag och en 
barnomsorgspeng har införts för att 
öka familjers möjlighet att välja barn-
omsorg, eller att själva vara hemma lite 
längre med barnen. Bostadsbidraget 
har höjts med 1,7 miljarder kronor 
eller 48 procent sedan 2006, framför 
allt för barnfamiljer. Grundnivån i 
föräldrapenningen har höjts och en 
fritidspeng har införts för att barn i 
ekonomiskt utsatta familjer ska kunna 
delta i fritidsaktiviteter.

Förbättringar för äldre
Skatten för pensionärer har sänkts 
fem gånger och summerar nu till 16,5 
miljarder kr per år. En garantipen-
sionär har tack vare skattesänkningar 
fått 8000 kr mer per år. 4,3 miljarder 
har satsats för att förbättra vården av 
de mest sjuka äldre. Vi har infört en 
värdegrund och valfrihet inom äldre-
omsorgen, en parboendegaranti och 
byggt fler bostäder för äldre.

Kortare väntetider i vården
Genom vårdgarantin och kömiljarden 
har vi kortat köerna och ökat tillgäng-
ligheten i vården.  Kristdemokraterna 
har prioriterat insatser för de mest 
utsatta patienterna. Vi gör historiska 
satsningar på psykiatrin, cancervården 
och vården av kroniskt sjuka. Vi satsar 
dubbelt så mycket på tandvården jäm-
fört med 2006. Antalet apotek har ökat 
med 40 procent, samtidigt som många 
fler apotek håller öppet kvällar och  
helger. Receptfria läkemedel går även 
att köpa i vanliga affärer.

Livskraftigaföretagger jobb
- Ett bra näringslivsklimat ger
jobb, tillväxt och framtidstro,
säger Christer, Camilla och
Monica. Efter åtta år med
Kristdemokraterna och Alliansen
startas 40 % fler företag per år i
Sverige. Den utvecklingen vill vi
se även här i Värnamo.
Många företag brottas ännu med
regelkrångel, långa
handläggningstider och osund
konkurrens. Därför måste vi
förbättra villkoren för
företagande, oavsett om det
handlar om kvarterskrogen eller
hemtjänstföretaget. Vi ska odla
entreprenörsanda och uppmuntra
idéer som skapar nya jobb. För att

sänka trösklarna för unga att få
ett jobb. För att företag lättare ska
hitta rätt arbetskraft vill vi
utveckla lärlingsanställningarna.
Vi måste hålla nere skatten på
företagande och jobb, och minska
främst de små företagens
sjuklönekostnader. Vi ska ha en
attraktiv boendemiljö och
kommunal service så att företag
vill etablera sig och växa. Så får vi
fler jobb i vår kommun.

DethärvillKristdemokraternagöra i dinkommun
• Minska barngruppernas storlek i
förskola & fritids - max 15 barn.

• Garantera valfrihet i
barnomsorgen - höj
vårdnadsbidraget.

• Arbeta för att rusta upp riksväg
27 och prioritera förbifart Bor.

• Ge lärarna mer tid med
eleverna.

• Införa en elevhälsogaranti i
skolan.

• Arbeta för trygghetsboenden.
• Starta en seniorcentral.
• Arbeta för fler praktikplatser för
arbetslösa.

• Bygga ut fjärrvärmen & öka de
miljösmarta energislagen.

• Arbeta för att ungdomsbrotten
ska minska.

• Ge duktiga lärare högre lön.
• Arbeta för 100 % bredbands-
täckning i hela kommunen.
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