
 I KORTHET 
VILL KD:

Ge staten 
ansvar för  
sjukvården

Bygga fler 
äldreboenden

Ha 10 000  
fler poliser

”Alla våra idéer för hur 
ett gott samhälle byggs 
utgår från familjen”

Ebba Busch Thor
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Ta vara på
Doroteas potential 
Politik bör handla om människovärdet
inte penningvärdet
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Dorotea må vara en liten kommun,
men det finns mängder med
möjligheter. För att ta vara på
Doroteas potential krävs rätt politisk
ledning, därför driver vi frågor som en
stärkt äganderätt och bättre
förutsättningar för småföretag.
Människors trygghet är viktigt för oss,
vi vill se till att polisen finns nära till
hands oavsett var i länet man bor.
Både föräldrar och barn behöver tid
med varandra. Därför måste familjer
själva kunna välja det liv som passar
dem bäst. Vi nöjer oss aldrig med
mindre än riktigt bra barnomsorg och
skola

Vi Kristdemokrater vill värna om de
mindre orterna i Västerbotten och göra
det möjligt för hela länet att växa,
samtidigt som vi kämpar för ett bättre
Sverige.
Det kan handla om att kunna påverka
vilka tider hemtjänstpersonalen
kommer.

Den som vill och orkar ska också ha
möjlighet att fortsätta att arbeta. Vi
ska ställa höga krav på en trygg och
värdig äldreomsorg. Personalen ska ha
goda arbetsvillkor och kunna ge den
hjälp som behövs. Det ska serveras bra
mat och finnas tid för en stunds
gemenskap kring middagsbordet

Vi Kristdemokrater vill att svensk
politik sätter människovärdet framför
penningvärdet och vi hoppas du vill
hjälpa oss med detta genom att ge oss
ditt förtroende i valet den 9:e
september.



  

Beställ på 
valsedlar@kd.nu  

eller hämta  
i vallokalen
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Dorotea

JAG KANDIDERAR I KOMMUNVALET
Jag arbetar som undersköterska inom hemtjänsten och är en turistentreprenör med inriktning på
småviltjakt i fjällnära skogar.
Bor själv fjällnära och är intresserad av djur och natur.
Min politiska erfarenhet är som ledamot i kultur- och utbildningsnämnden där jag kämpar för
bevarandet av kommunens enda by/fjällskola i Risbäck.
Genom mitt yrke är jag väl insatt i vård- och omsorgsfrågor.

Margareta Berg

Med Dorotea i
centrum
Vi ska kunna leva livet hela livet

I DOROTEA VILL VI

Att ett värdighetstänkande skall
genomsyra Doroteas vård och
omsorg.

Införa äldreboendegaranti för alla
som fyllt 85 år.

Arbeta för en bred politisk
samverkan för att stärka
kommunens ekonomi.

Söka samverkan med andra
kommuner för att säkra
samhällsservicen.

Jobba för att familjen är
samhällets viktigaste
beståndsdel.

Att musikskolan ska återinföras
så snart som ekonomin tillåter.

Att ideellt arbete t ex inom
Dorotea IF ska stödjas.

Att Dorotea ska vara i framkant
gällande digitalisering.

Margareta Berg, undersköterska, Rajastrand

Knut Isaksson, pensionär, Dorotea

Ann-Charlotte Nilsson, pensionär, Lajksjöberg

Agne Nilsson, pensionär, Lajksjöberg

15705

Vi jobbar för ett bättre Västerbotten,
vår målsättning är att hela länet ska ha
samma möjlighet att växa och att ta
vara på de mindre orternas potential.
Därför ställer vi oss emot förslag som
försvårar rörligheten och försvårar
företagens möjligheter att växa.

Vi driver frågor för att stärka upp
Dorotea. Insatser som görs av familj,
vänner, kyrkor och andra ideella
krafter är viktiga. Inte minst för att
fylla människors behov av närhet och
gemenskap. Vi lovar att fortsätta att

arbeta för att vi ska kunna leva livet,
hela livet. Vi lovar inte allt till alla,
men vi håller vad vi lovar. Vi brinner
för att föra de svagas talan i samhället
och lyfta de människor som är mest
utsatta.

För oss handlar inte politik om pengar
eller skatter, för oss handlar det om
människans okränkbara värde och hur
vi skapar ett bättre samhälle.
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