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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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KRISTDEMOKRATERNA
- för hela Skellefteå!
I ett växande Skellefteå behövs kristdemokratiska
värderingar med trygghet i fokus. 
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Det är i mötet med andra människor vi
formas som personer. Trygga familjer
och andra nära gemenskaper är en
förutsättning för ett väl fungerande
samhälle. Ingen familj är dock den
andra lik. Vår utgångspunkt är därför
att familjen själva ska ha makten att
utforma sin vardag. Många politiker
vill inskränka familjernas frihet.
Kristdemokraterna försvarar
familjernas rätt att själva fatta beslut
om sin tillvaro!

Vi kristdemokrater vill se ett Skellefteå
där varje människa känner sig sedd
och ett samhälle där vi som individer
bryr oss om varandra och det
gemensammas bästa. Därför är det
viktigt för oss att integrationen
fungerar bra. I ett kristdemokratiskt
Skellefteå ser vi inte utrikes födda som
ett problem, utan som en resurs.

Alla är vi någon gång i livet i behov av
extra omsorg och någon som frågar

hur vi mår. Vi vill satsa mer resurser
på en tillgänglig skolhälsovård för att
snabbt kunna nå ungdomar som
brottas med psykisk ohälsa. Alla
människor är unika och har unika
behov. Därför vill vi Kristdemokrater
införa valfrihet inom äldreomsorgen i
Skellefteå. Vi vill också utöka antalet
äldreboendeplatser i hela kommunen.

I vårt Skellefteå ser vi till hela
kommunen. Ett växande centrum
behöver en levande landsbygd.
Neddragningar av samhällsservice ute
på orterna runt om i vår kommun är
inte vägen framåt. Kristdemokraterna
värnar om det småskaliga, med skolor
och äldreboenden även utanför
centrala stan. Vi värnar också om
levande älvar och vattendrag, för
miljön och för friluftslivet.

Ska Skellefteå växa är hela kommunen
viktig. Därför tar Kristdemokraterna
ansvar för hela Skellefteå.



  

Beställ på 
valsedlar@kd.nu  

eller hämta  
i vallokalen
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Skellefteå

VI KANDIDERAR I KOMMUNVALET

Petter
Ershag

41-årig egenföretagare, som är gift och har två
barn.
Brinner för miljöfrågor.

Charlotta 
Enqvist

32-årig kock och jägare. Bor på Anderstorp.
Brinner för integration, landsbygden och
ungdomars psykiska ohälsa.

Per-Ivar
Skogqvist

53-årig väktare som är bil- och mc-entusiast.
Brinner för en levande landsbygd, öppet
företagsklimat och omsorg om individen.

Med ansvar för
Skellefteå
Vi kristdemokrater är redo att ta ansvar för Skellefteå.
Rösta på oss i kommunvalet!

I Skellefteå jobbar
Kristdemokraterna för

God omsorg genom hela livet.
Mindre barngrupper och fler
platser på äldreboenden.

Bättre integration med fokus på
möjligheter istället för problem.

Trygghet och frihet för familjer

Arbetsmiljöåtgärder inom
omsorgen för att göra vårdyrket
mer attraktivt

Satsningar på ungdomsidrotten i
hela kommunen

En elevhälsogaranti - alla elever i
hela kommunen ska kunna få
kontakt med elevhälsan inom 24 h

En hållbar miljöpolitik med
levande älvar och öppna landskap

Prioriterad välfärd före
skrytbyggen

Petter Ershag, konstruktör, Kåge

Charlotta Enqvist, kock, Anderstorp

Per-Ivar Skogqvist, väktare, Drängsmark

Lena Forsman, diakon, Skellefteå

Peppe Eriksson, social pastor, Skellefteå

Anna-Stina Steinwall, sjukpensionär, Skellefteå

Olav Eriksson, industriarbetare, Ersmark

Rosalie Keller, sjuksköterska, Drängsmark

Anders Wangby, konsult, Skellefteå

Agnetha Lindegren, företagare, Byske

Anders Fransson, företagare, Skellefteå

Elwy Mellergård, administratör, Skellefteå

Kalle Lilja, ambulanssjuksköterska, Ursviken

Marika Wallgren, sjuksköterska, Lövånger

Janeric Ershag, företagare, Byske

Emelie Söderholm, pers. assistent, Anderstorp

Alwar Lindberg, Skellefteå

Per-Olof Marklund, civilingenjör, Skellefteå

Lena Sandberg, sjuksköterska, Skellefteå
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"Som kristdemokrat är det viktigt för
mig att familjerna själva får bestämma
hur deras liv och vardag ska se ut.
Politikens roll är att sköta samhällets
funktioner, inte styra familjernas
vardag."
- Petter Ershag

"Vi kristdemokrater vill att hela
kommunen ska få leva. Därför måste
det finnas service även ute på
landsbygden. Goda kommunikationer,
tända gatlysen, bredband och skolor
ska vara en självklarhet även utanför

centrala stan. Alla kommuninvånare
har rätt att få valuta för sina
skattepengar, oavsett var man väljer
att bosätta sig."
- Charlotta Enqvist

"Vårt mål är ett samhälle där friheten
att forma sitt eget liv går hand i hand
med ansvaret för sin medmänniska. Vi
vill bygga ett samhälle som håller
samman. Ingen ska hållas tillbaka och
ingen ska lämnas efter."
- Per-Ivar Skogqvist

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


