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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”
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VI RÄKNAR MED DIG
Varje person har individuella behov och politiken måste
utformas utifrån den enskilda människans behov
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Vi Kristdemokraterna i Storumans
kommun, vill arbeta för att våra barn
och ungdomar ska få en bra uppväxt.
För det krävs bl.a. ett nära samarbete
mellan skola, elevhälsan, psykiatrin
och sjukvården, men också en
meningsfull fritid.
Det är i mötet med andra människor vi
formas som personer. Goda och trygga
relationer är en god grund att bygga
på. Kristdemokraterna i Storuman vill
därför jobba för att vi ska få en
familjecentral, med öppen förskola,
läxhjälp, samtalsstöd, BVC, m.m. Där
människor blir sedda och hörda och
kan få tidig hjälp. Vi vill skapa
möjligheter för människor att finna
andra nära gemenskaper och känna en
tillhörighet vilket är en avgörande
faktor för ett gott mående och i sin
förlängning ett väl fungerande
samhälle. För det behöver vi också
stabila företag och hög sysselsättning.

Vi behöver förbättra samverkan mellan

kommunen och civilsamhället. Aktiva
idrottsföreningar, kyrkor och andra
ideella organisationer skapar trivsel i
samhället. Vi behöver utveckla det
offentliga och privata partnerskapet
genom att ta tillvara på de resurser
civilsamhället har. På samma sätt
behöver vi utveckla samverkan mellan
kommun och landsting, så att
människor inte faller mellan stolarna.
På ålderns höst känner sig många
otrygga och ensamma när anhöriga
och vänner försvinner. För att
förbättra deras situation vill
Kristdemokraterna att man ska ha rätt
till anpassat boende från 85 års ålder
om man önskar det.
Vi behöver ett samhälle där alla blir
sedda.



  

Beställ på 
valsedlar@kd.nu  

eller hämta  
i vallokalen
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Storuman

Delar av Kristdemokraterna i Storuman
Kristdemokraterna i Storuman representeras av både unga och gamla, både kvinnor och män.

Från vänster. Britt-Inger Ärlebrandt, Barbro Mörtzell, Ulrika Andersson, Roland Gustafsson, Therese
Mörtzell och Ingela Forsman

Kristdemokraterna Storuman

Välfärden måste
prioriteras
Man ska kunna åldras i trygghet, och kunna lita på
äldreomsorgen

I STORUMAN VILL VI

skapa en familjecentral med
öppen förskola, BVC läxhjälp
samtalsstöd mm.

inrätta en elevhälsogaranti -
eleverna ska kunna komma i
kontakt med elevhälsan varje dag

stärka föräldrastödet genom att
erbjuda föräldrastödsprogram

verka för en sammanhållen barn-
och ungdomshälsovård från BVC
till BUP

utveckla samarbetet mellan
kommunen och civilsamhället

arbeta för en utökad samverkan
mellan landsting och kommun

att personer över 85 år ska ha
rätt till anpassat boende om de
önskar

skapa en attraktiv kommun att bo
och leva i

Roland Gustavsson, projektledare, Storuman

Ingela Forsman, yrkesförare, Barsele

Allan Forsberg, lärare, Tärnaby

Therese Mörtzell, socionom, Storuman

Per-Daniel Liljegren, projektledare, Storuman

Eva-Marie Stabbfors, undersköterska, Hemavan

Daniel Bergström, enhetschef, Storuman

Ulrika Andersson, arbetsledare, Gunnarn

Emanuel Arnfjell, vaktmästare, Storuman

Britt-Inger Ärlebrandt, senior, Storuman

Barbro Mörtzell, senior, Storuman

Bengt Andersson, senior, Gunnarn

Tom Persson, senior, Luspholmen
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Det är inte värdigt att äldre som själva
känner ett stort behov av att få flytta
till ett anpassat boende nekas till det
av kommunen. Därför vill vi att alla
över 85 år ska garanteras plats i ett
anpassat boende. För att det ska bli
verklighet behöver vi bygga fler
äldreboenden. 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

Man ska också få känna sig trygg på
andra sätt. Det behövs exempelvis fler
poliser generellt i samhället. Men
trygghet handlar också om säkra
cykel- och promenadstråk och hur vi
arbetar med ljussättning i kommunen.
Detta ställer krav på att
kärnverksamheterna prioriteras i
kommunens ekonomi, t ex får vi aldrig
slösa pengar på dyra skrytbyggen
istället för att satsa på välfärden.
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