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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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Dags för förändring i
Norsjö kommun!
På en rad områden ser vi att Norsjö behöver förändring
vilket också kräver ett nytt ledarskap. 
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Norsjö är en kommun med goda
förutsättningar om vi bara prioriterar
vad som är viktigt. Varje politiskt
beslut måste ha ett fokus på hur detta
gynnar kommunens invånare. För att
personalen i kommunförvaltningen ska
kunna göra ett bra jobb måste alla få
känna tillit, gott ledarskap och god
arbetsmiljö. Med en tydlig värdegrund
i botten som efterlevs, kommer
positiva förändringar att ske.
Barnomsorg och förskola ska vara ett
stöd för familjerna i deras ansvar för
barnens fostran, utveckling och
lärande. Skolan har till uppgift att ge
varje elev så goda förutsättningar som
möjligt att nå sin fulla potential. Men
skolan har också en uppgift att stärka
varje elevs självkänsla. Resurser ska
därför finnas i tillräcklig omfattning
för att ge barnen detta.
Företag som ger sysselsättning är
avgörande för att kommunen ska vara
välmående. Kommunal service till
företagen ska innebära bra förenklade

upphandlingar, servicegarantier, gott
bemötande och olika ageranden för att
skapa en bra utveckling för befintliga
och nya företag.
Ett rikt utbud av kultur, fritid och
friluftsliv bidrar till en attraktiv
kommun. Även om vi har fina idrotts-
anläggningar har vårt badhus tjänat
ut. Renovering av bassängen
alternativt nytt badhus behövs.
Ytterligare en sporthall finns på
önskelistan för att kunna tillmötesgå
den framgångsrika volleybollklubben,
samt alla andra som idag har svårt att
få tider i vår nuvarande sporthall.
För att människor ska vilja bo, stanna
kvar eller flytta in till kommunen är
god infrastruktur och samhällsplane-
ring en nödvändighet. Vi behöver fler
trivsamma utemiljöer, rusta upp vårt
gatu- och vägnät samt renovera
vatten- och avloppsledningar. Vi ser
gärna att våra byar blomstrar med fler
invånare. God service och stöttning av
byarnas olika aktiviteter behövs.



  

Beställ på 
valsedlar@kd.nu  

eller hämta  
i vallokalen
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NORSJÖ

Vi kandiderar i kommunvalet
Lars-Åke Holmgren, 62 år, Norsjö, konsult
Linnea Lind, 19 år, Norsjö, studerande
Martina Eriksson, 44 år, Norsjö, lärare
Sara Eriksson, 41 år, Norsjö, skolsköterska
Håkan Jansson, 57 år, Östra Högkulla, resurs inom omsorgen
Lena Brännström, 72 år, Norsjö, pensionär

Kristdemokraternas 6 första kandidater i kommunvalet                                                                               

Äldreomsorgen är
prioriterad
Kristdemokraterna har en rad punkter som ska göra att
äldreomsorgen håller högsta klass.

I Norsjö kommun vill
vi:

Att matservice i gemensam
matsal ska finnas på
Trygghetsboende.

Att barngruppernas storlek i
förskolan inte ska överstiga 16
barn.

Förebygga och behandla psykisk
ohälsa hos barn och ungdomar.

Att Känsla och stil-undervisningen
får utrymme i grundskolan.

Kulturskolan ska vara en
prioriterad del i kommunens
barn- och ungdomsverksamhet.

Ha utökat antal korttidsplatser för
att färdigbehandlade patienter
ska kunna lämna sjukhuset.

Se en ökad andel ekologiska och
närproducerade livsmedel i
måltidsverksamheten.

Ha mer undervisning för
nysvenskar om värderingar,
jämställdhet, och etiska koder.

Håkan Jansson, boendehandledare, Östra Högkulla

Lars-Åke Holmgren, konsult, Norsjö

Lena Brännström, pensionär, Norsjö

Martina Eriksson, lärare, Norsjö

Sara Eriksson, skolsköterska, Norsjö

Linnea Lind, studerande, Norsjö

Tesfa Gudeta, boendestödjare, Norsjö

Sofi Lind, begravningsombud, Norsjö

Per Selin, gymnasielärare, Norsjö

Inna Gudeta, ekonom, Norsjö

Henric Lind, bergarbetare, Norsjö

Maria Selin, förskollärare, Norsjö

Patrik Lindgren, företagare, Norsjö

Johanna Ask Jansson, barnskötare, Norsjö

Mimmi Larsson Sühl, områdeschef, Bjursele

Tewolde Tegegne, boendestödjare, Norsjö

Ingrid Johansson, sjuksköterska, Norsjövallen

Inger Forssell, lärare, Heden

Richard Malm, tekniker, Norsjö

Matilda Ek, mentalskötare, Petikträsk

Yowhans Bael, vårdbiträde, Norsjö

Anders Larsson, företagare, Bjursele
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Äldreomsorgen ska präglas av
trygghet, värdighet och delaktighet.
Vår utgångspunkt är att varje person
bäst känner sina egna behov och att
möjligheten till inflytande och valfrihet
därför ska vara stort. Närhet och
gemenskap är grundläggande
mänskliga behov. Äldreomsorgen ska
därför måna om goda relationer och
ett gott samarbete med anhöriga,
föreningar, kyrkor och andra ideella
krafter. Varje person över 85 år som
vill, ska garanteras plats i anpassat
boende, exempelvis Trygghetsboende.

Vårdserviceteam ska inrättas med
personal som avlastar vårdpersonalens
arbetsuppgifter, exempelvis städning.
På Trygghetsboenden ska mat kunna
serveras i gemensam matsal. Maten
som serveras inom äldreomsorgen ska
vara näringsriktig och med hög
kvalitet. Nattfastan ska inte vara mer
än 11 timmar på särskilda boenden.
Antalet hemtjänstpersonal per
hemtjänsttagare bör inte överstiga 10
olika personer per 14-dagarsperiod.
Kommunen ska erbjuda trygghetslarm
utan biståndsbedömning.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.


