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Bygga fler 
äldreboenden

Ha 10 000  
fler poliser

”Alla våra idéer för hur 
ett gott samhälle byggs 
utgår från familjen”
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Dags för förändring i
Vännäs kommun.
På en rad områden ser vi att Vännäs har behov av
förändring vilket också kräver ändrat ledarskap. 
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Det är i mötet med andra människor vi
formas som personer. Trygga familjer
och andra nära gemenskaper är därför
en förutsättning för ett väl fungerande
samhälle. Ingen familj är dock den
andra lik. Vår utgångspunkt är därför
att familjen och andra nära
gemenskaper själva så långt som
möjligt ska ha makten att utforma den
egna vardagen. Det offentligas uppgift
är att ge stöd till detta.

Vännäs är en kommun med goda
förutsättningar om vi bara prioriterar
vad som är viktigt nämligen en hållbar
ekonomi över tid. Vi står inför
framtida ekonomiska utmaningar.
Kristdemokraterna lovar inte allt till
alla men håller det vi lovar. Vi anser att
varje fel satsad skattekrona är en stöld
från medborgarna. Med tydlig
värdegrund i botten kommer arbetet
med att sanera ekonomin att ge
positiva ekonomiska förändringar för
dej som medborgare.

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 ett fostrande uppdrag
liksom en uppgift att stärka varje elevs
självkänsla.

Företag som ger sysselsättning är en
förutsättning för att kommunen ska
vara välmående. Kommunal service till
företagen ska innebära bra förenklade
upphandlingar, gott bemötande samt
servicegarantier. Kommunala
uppgifter ska i större utsträckning
läggas ut på företag. Kommunen ska se
till att befrämja byggandet i vår
kommun men också verka för att
andra aktörer driver på utvecklingen.
Ett rikt utbud av kultur,
fritidsaktiviteter och friluftsliv bidrar
till ett samhälle där det är gott att leva.



  

Beställ på 
valsedlar@kd.nu  

eller hämta  
i vallokalen
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Vännäs

RÖSTA PÅ OSS TILL VÄNNÄS FULLMÄKTIGE.
Martin Hermansson, anläggare, 61 år, Pengsjö
Ailen Andersson, lärare, 41 år, Vännäs
Hans-Inge Smetana, ekonom, 55 år, Vännäs
Anna-Lena Wester, lärare, 40 år, Vännäs
Johan Andreasson, regionchef, 41 år, Vännfors

"Ge föräldrar självförtroendet tillbaka och låt de äldre få en värdig ålderdom"

Vi brinner för dig
som är äldre.
Kristdemokraterna har en rad punkter som ska göra att
äldreomsorgen håller högsta klass.

Vännäs kan bättre och vi
vill påverka genom att:

Prioritera om i ekonomin så vi får
en ekonomi i balans så vi kan
möte framtida utmaningar. 

Fortsätta arbeta för att även
Vännäs ska ha minst ett
trygghetsboende. 

Skapa fler platser i särskilda
boenden och tillrättalägga för fler
utövare av hemtjänst. 

Se till att skatteslöseriet upphör.
När vi fått ekonomin i balans, vill
vi att Vännäs ska ha ett badhus. 

Införa elevhälsogaranti, som ger
unga rätt att inom ett dygn få
kontakt med utbildad personal.

Satsa på barnen! Vännäs ska ha
en barnomsorg och skola med
mycket hög kvalitet.

Arbeta för ett attraktivt Vännäs
med ett trevligt centrum och
attraktivitet på landsbygden.

Införa servicegarantier för alla
kommunens tjänster till både
företag och medborgare. 

Ailen Andersson, lärare, Vännäs

Hans-Inge Smetana, ekonom, Vännäs

Anna-Lena Wester, lärare, Vännäs

Martin Hermansson, anläggare, Pengsjö

Johan Andreasson, regionchef, Vännfors

Runa Hermansson, sjuksköterska, Pengsjö

Fredrik Smetana, pastor, Vännäs

Ann-Charlotte S. Selander, lärare, Vännäs

Ola Öhman, tidningsbud, Vännäsby

Johanna Holmberg, butiksägare, Vännäs

Ann-Christin S Apel, förskollärare, Vännäs

Håkan Svensson, busschaufför, Vännäs

Theresze Hörnkvist, hemmaförälder, Vännäs

Birgitta Ödling, lärare, Vännäs

Maria Andreasson, undersköterska, Vännfors

Inger Thysell, sjuksköterska, Vännäs
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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
möjlighet till inflytande och valfrihet
därför ska var stort. Närhet och
gemenskap är grundläggande
mänskliga behov. Äldreomsorgen ska
därför måna om goda relationer och
ett gott samarbete med anhöriga,
kyrkor o andra ideella krafter i
samhället. 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 våra boenden ska finnas närhet till
kontakter och sociala utbyten o bra
aktiviteter för att höja livskvaliteten
för våra äldre.
Antal olika hemtjänstpersonal du får
på besök ska minska. Men däremot
inte omvårdnaden. Vi vill utöka
valfriheten för dig som äldre med att
kunna välja hemtjänstutövare. Allt för
att du ska få ännu bättre kvalitet i din
omvårdnad. Det är du värd!   
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