
 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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TILLIT OCH
TRYGGHET FÖR ALLA
Kristdemokraterna vill vara med och bygga ett Umeå där
invånare känner stolthet över sin kommun.
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För oss är det självklart att familjen
själv ska ha makten att utforma sin
egen vardag. Till exempel genom att
föräldrapenningen blir helt flexibel
mellan föräldrarna och till annan
närstående. Vi vill också ha valfrihet
med flera alternativa utövare för såväl
barnomsorg, förskola som grundskola
samt att både kommunalt drivna och
enskilda förskolor ges samma
förutsättningar och krav.

Vi vill:
– prioritera mindre barngrupper
framför fler timmar i förskola till barn
till föräldralediga
– ha organiserad fysisk aktivitet i
skolan varje dag
– införa lovskola för elever som missat
målen
– minska det administrativa arbetet
för lärare så att mer tid går åt till
undervisning
– öppna förskolor ska finnas kvar

Familjen är den gemenskap där barn
får en trygg uppväxt. Men när familjen
inte fungerar måste kommunen hjälpa
och stödja föräldrarna – även under
sommartid. Insatser som görs av
familj, vänner, kyrkor och andra
ideella krafter är viktiga. Inte minst
för att fylla människors behov av
närhet och gemenskap.

Den psykiska ohälsan hos våra barn
och unga fortsätter att öka och långa
väntetider till vård är mer en
självklarhet än ett undantag.  Vi vill
införa en Elevhälsogaranti där barn
och unga ska garanteras kontakt med
Elevhälsan inom ett dygn när behovet
uppstår. Vi lovar att fortsätta att
arbeta för att vi ska kunna leva livet,
hela livet.



  

Beställ på 
valsedlar@kd.nu  

eller hämta  
i vallokalen
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VI KANDIDERAR I KOMMUNVALET

Veronica
Kerr
Statsvetare, Holmsund

Du ska kunna lita på äldreomsorgen,
därför behövs fler arbetsgivare inte färre!

Anders
Sellström
Civilekonom, Haga

Kommuner som har kontroll på sina kostnader
har högre kvalitet i sin verksamhet.

Birgitta
Nordvall
Distriktssköterska, Teg

Erbjud föräldrastödsprogram
under både barn och tonårstid.

Rätt till
självbestämmande
Det måste vara den äldres behov och önskan som ska stå
i centrum.  

I UMEÅ VILL VI HA

Fler alternativ inom
äldreomsorgen, för att äldre
själva ska få välja var de vill bo.

Organiserad fysisk aktivitet i
skolan dagligen.

Minskade barngrupper genom fler
alternativ som barnomsorgspeng
och familjedaghem.

Kommunens service till företagen
som tydliggörs genom att det
införs tjänstegarantier.

Vårdserviceteam som ska inrättas
vid alla vård och omsorgsboenden

Utvecklat och förbättrat
föräldrastöd

En införd Elevhälsogaranti.

Skattesänkningar om det finns
möjlighet.

Veronica Kerr, statsvetare, Holmsund

Anders Sellström, civilekonom, Haga

Birgitta Nordvall, distriktssköterska, Teg

Sven-Åke Granberg, pensionär, Ö Ersboda

Talent Hofling, socionom, Grubbe

Jan Kollberg, säljare, Tomtebo

Evy Grad, säljare, Sörfors

Sture Eriksson, docent, Röbäck

Anna Selberg, kommunikatör, Böleäng

Samuel Appiah Kubi, vaktmästare, Västerslätt

Kerstin Pehrsson, pensionär, Holmsund

Rabih Ballout, busschaufför, Ö Ersboda

Åsa Lunnergård, distriktssköterska, Tavelsjö

Kenneth Mikaelsson, sjuksköterska, Teg

Monica Hultman, pensionär Haga

Fredrik Berggren, marknadskoordinator, Röbäck

Per-Martin Jonasson, pastor, Sävar

Helén Edlund, företagare, Grubbe

Torbjörn Arvidsson, präst, Sandbacka

Håkan Karlsson, företagare, Hörnefors

15715

Äldreomsorgen är en av våra mest
prioriterade frågor. Behovet av platser
på vård och omsorgsboenden har ökat
och inget tyder på att behoven blir
mindre. Istället för plats på
äldreboende erbjuds idag hemtjänst
trots att den äldre kan uppleva stor
otrygghet och ensamhet hemma. Ingen
ska tvingas ut från sitt hem, men ingen
ska heller tvingas att bo kvar i
hemmet. Varje person över 85 år som
vill, ska garanteras plats i anpassat
boende. Därför krävs fler åtgärder för
att tillskapa trygghetsboenden.

Vården ska stärkas genom sk
vårdservicetjänster vilket avlastar
vårdpersonalen som kan fokusera på
det som de är utbildade för. Fler
aktörer inom äldreomsorgen bidrar till
att utveckla nya idéer och smartare
arbetssätt. Det stärker också
valfriheten och bidrar till att vårdyrket
blir mer attraktivt när det finns fler
arbetsgivare än kommun och
landsting. 
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