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 Budget riksdagen 
VÄLFÄRDSLÖFTET 

Några höjdpunkter: 
 

o Återinför Kömiljarden för att korta  
vårdköerna 

o Primärvårdssatsning 
o Fler äldreboendeplatser med 

äldreboendemiljard 
o Kraftfulla skattesänkningar på jobb,  

för barnfamiljer och pensionärer 
o Färre barn per förskolegrupp 
o Fler lärare och speciallärare i  

skolan  
o Barndelen i bostadsbidraget höjs 
o Strängare straff för vålds- och 

sexualbrott  
o Höjt bostadstillägg för äldre med 

500 kr för ensamboende & 300 kr 
per person för sammanboende  

o Ett förstärkt jobbskatteavdrag från 
64 år 

o 10.000 fler poliser och en kraftfull 
lönesatsning 

Med vår höstbudget ”Välfärdslöftet – en budget för vård, omsorg och trygghet” 
vill vi återupprätta välfärdslöftet. 
 
Regeringen blundar för de problem vi har som växande vårdköer och äldre som inte 
får plats på äldreboenden. Vi satsar närmare 8 miljarder kronor mer än regeringen 
under 2018 på vård och omsorg, bl.a. för bättre tillgänglighet, äldreboendegaranti och 
vårdserviceteam. 
 
Därtill vill vi återupprätta välfärdslöftet till våra pensionärer genom en stor 
skattesänkning som omedelbart avskaffar skillnaden i beskattning mellan 
pensionärer och löntagare och även ett förbättrat bostadstillägg. 
 
Kristdemokraterna värnar om skattebetalarnas pengar och lägger pengarna där det 
behövs som mest. Vi föreslår skattesänkningar som uppmuntrar till jobb eller som 
riktar sig till barnfamiljer och pensionärer som halkat efter. Våra satsningar är helt 
inriktade på områden där den centrala välfärden idag brister. 
 
Kristdemokraterna lovar inte allt till alla. Men vi lovar att prioritera vårt välfärdslöfte. 

Budget Region Jönköpings län 
Med sikte mot år 2030 

 
Utmaningar väntar med en ökad befolkning, stora investeringsbehov och större 
förväntningar. Möjligheterna och redskapen finns i den nya tekniken, i nya arbetssätt 
och genom den medicintekniska utvecklingen. 
 
Vi tar nu nästa steg för att framtidssäkra Region Jönköpings län med sikte mot 2030 och 
investering i personal och moderna vårdlokaler för framtidens välfärd och tillväxt. 
 
2018 stärker vi vårdgarantin inom primärvården. Som patient ska man bli medicinskt 
bedömd av en sjuksköterska, läkare eller fysioterapeut inom tre dagar. Invånarna ska 
känna tillit till att vården finns nära och är god och trygg.  
 
Vi stärker också ersättningar till sjuksköterskor och undersköterskor i nattjänstgöring. 
Dessutom inrättar vi helt nya karriärtjänster för erfarna och yrkesskickliga 
sjuksköterskor som ett led i att behålla viktig kompetens i det patientnära arbetet. 
 
Vårt mål är att Jönköpings län ska bli Sveriges fjärde tillväxtregion med landets bästa 
hälso- och sjukvård. Jönköpings län ska vara bästa platsen att växa upp och åldras på. 

Några höjdpunkter: 
 

o Omfattande investeringsprogram på 
bland annat regionens tre  
akutsjukhus. 

o Stärkt vårdgaranti inom 
primärvården 

o Länsövergripande barnskyddsteam 
inrättas 

o En samlad seniorvaccination för 70- 
åringar införs 

o Karriärtjänst för erfarna och  
yrkesskickliga sjuksköterskor 

o Höjd ersättning i nattjänstgöring 
o Extratjänster för unga och 

nyanlända som står långt ifrån 
arbetsmarknaden inrättas 

o En "Spira-peng" införs där barn i 
Jönköpings län ges möjlighet att få 
en kulturupplevelse genom 
Smålands Musik och Teater 
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Ensamkommande som fyllt 18 får stanna i Värnamo 
 

 
På G i partiavdelningen 

16 oktober 18: Kristdemokratiskt forum  i Arken, Värnamo 
20–22 oktober Riksting i Uppsala 
23 oktober 15: Seniorsamling med Leif Hallberg i Arken, Värnamo 
28 oktober Friveckolördag marknad i Värnamo 
17 november 18: Höstfest på Luddö i Värnamo 
25 november Höstkonvent med extra partidistriktsårsmöte och 

nomineringsstämma i Jönköping 
9 december Glöggkampanj i Värnamo centrum 
 
 

Styrelsemöten : 4 december 
Gruppmöten: 9 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari 2018 
Kommunfullmäktige: 26 oktober, 30 november, 14 december, 25 januari 

2018 

– Vi är den mänskliga tillväxtkommunen – ska vi då 
vara omänskliga och skicka iväg pojkarna när de fyllt 
18 år, frågar Monica Johnsson (KD) angående Med-
borgarnämndens (MBN) beslut om att asylsökande 
ensamkommande ska erbjudas att få bo kvar i 
Värnamo under tiden som de väntar på asylbesked. 
 
Medborgarnämnden (utom M och SD) har fattat ett 
beslut som innebär att asylsökande ensamkommande 
som fyllt 18 år, och därför ska flytta till något av 
Migrationsverkets boenden i väntan på beslut, får 
möjlighet att bo kvar i Värnamo kommuns HVB-hem. 
 
För att få det här erbjudandet måste den asylsökande 
söka dagersättning från Migrationsverket och ha en 
fungerande skolgång med mindre än 10 procent 
oanmäld frånvaro per månad. 
 
– Vi är ju den mänskliga tillväxtkommunen – ska vi då 
vara omänskliga och skicka iväg pojkarna när de fyllt 18 
år, innan de fått sitt beslut från Migrationsverket? frågar 
Monica Johnsson (KD) retoriskt. Nej det ska vi inte! 
 
– De har varit i Värnamo i 2 år, fortsätter hon, börjat få 
en fungerande skolgång, skaffat vänner i idrottsföre- 
ningar eller andra fritidsaktiviteter. De vill in i det sven- 
 

Medlemsmötet äger 
rum måndagen den 
16 oktober klockan 
18 i Arken, Värnamo. 

Anmälan till Gunnar 
Crona (070-322 80 
12, samtal eller sms) 
senast torsdagen 
den 12 oktober – för 
finfikats skull. 

Ta med din mobila 
enhet så ses vi! 😊 

ska samhället. De vill få arbete. Många av 
dem ser sin framtid i Sverige. 
 
– Kommunens mål ska ju präglas av håll-
barhet, attraktivitet, tillväxt och trygghet, 
förklarar Monica vidare. Det är kriterier som 
passar bra till vårt beslut i dag. Det är även 
härligt med en majoritet över block-
gränserna! 
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