
Sverige behöver ett återupprättat välfärdslöfte. Under de rödgröna har 
vi sett fördubblade vårdköer, en framväxande äldreboendebrist och en 
poliskris. För att stoppa detta välfärdssvek behövs en ny regering. 

Genom minskat skatteslöseri och smarta reformer så kan vi vända den 
negativa spiral välfärden är inne i. Vi behöver mer pengar till välfärden  
– men också mer välfärd för pengarna. Kristdemokraterna är en garant 
för förändring. Vi står för en ny alliansregering. Vi ber om ditt förtroende 
och din röst den 9 september.

HJÄLP OSS 
BYTA REGERING.

”Vi behöver mer  
pengar till välfärden – 
men också mer välfärd 

för pengarna.”
Ebba Busch Thor
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Anställ 10 000 fler poliser
Vi vill vända de senaste årens 
poliskris med bättre arbets
villkor, högre löner och fler 
polisanställda. Sverige  
behöver 10 000 fler poliser.

Nej till kvoterad  
föräldraförsäkring
Familjer vet själva vilken  
lösning som är bäst för just 
dem. Därför säger vi nej till att 
kvotera föräldraförsäkringen 
och nej till färre dagar  
i föräldra försäkringen. 

Stoppa slöseriet
Det slösas pengar som kunde 
gå till välfärden på dyra bidrag, 
missriktade subventioner och 
kommunala skrytbyggen. Det 
vill vi sätta stopp för.

Bygg bort äldreboendebristen
Med dagens politik kommer det 
saknas 20 000 äldreboende
platser 2030. Då kommer vi inte 
kunna erbjuda alla en värdig 
äldreomsorg. Äldreboende
bristen ska byggas bort.

Avskaffa landstingens  
sjukhusansvar
Uppdelning av sjukhusvården 
på 21 olika landsting är in
effektivt och ojämlikt. Vi kan 
korta vårdköerna och ge alla 
en kvalitativ vård med statligt 
ansvar för sjukhusvården.

Vårt partinamn säger vad vi står för - demokrati byggd 
på kristen värdegrund. Det innebär att vi står upp för 
människans okränkbara värde, för jämlikhet och för 
varje persons rätt att forma sitt liv. Alla som delar  
våra värderingar är välkomna. Du kan läsa mer om  
vår politik på kristdemokraterna.se
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Som boende i Vilhelmina har vi avstånden att övervinna. Öka takten av
digitaliseringen. Allt flera servicefunktioner kan och skall omfattas av
lösningar som den moderna tekniken ger

Kristdemokraterna vill att 2018 blir ett år av förändring när svenska folket väljer en
ny regering, ett år när vi påbörjar arbetet för ett återupprättat välfärdslöfte. För ett
tryggare Vilhelmina vill vi särskilt satsa på att;

Förbättra
kommunens
omsorg

Digitalisera mera.

Med tanke på de långa avstånd vi
har i Västerbotten vill vi att
Vilhelmina kommun ska vara i
framkant när det kommer till
digitalisering.

Satsa på fortbildning och
kompetensutveckling.
Kommunen ska stimulera och
ekonomiskt stödja personalen till
utbildning utifrån bedömt behov.

Värna det fria skolvalet.

Reformera
skolskjutsverksamheten.
Möjliggör skolskjuts från tätorten
till en byaskola.

Värna våra pensionärer.

En förbättrad omsorg. Se till att
personalen inom omsorgen har
rätt utbildning.

Vilhelmina kommun

Vilhelminas Kristdemokrater blir allt flera. Ökat stöd ger kraft i
förändringen av vår kommun.

http://wp.kristdemokraterna.se/vasterbotten/partiavdelningar/vilelminas-partiavdelning/

Namn på bilden, från vänster;
Jonny Kärkkäinen,  Ewa Larsson, Magnus Oscarsson (Riksdagsledamot),
Olga Makarycheva, Patrik Marthin, Göran Jonzon
Richard Norberg, Johnny Holmgren, Karolina Lif,

Rad 2:
Gunilla Billman, Lennart Fjällman.

Återupprätta äganderätten.
Kommunen ska stå på medborgarnas
sida i äganderättsfrågor.
Regeringens och underordnade
myndigheters flagranta hantering av
äganderätten av bland annat fjällnära
skog kan aldrig accepteras. Kommunen
ska, oavsett partifärg, stödja
medborgaren när den grundlagsfästa
äganderätten åsidosätts.

Satsa på trygghet och trivsel för våra
äldre. Ge funktionshindrade tillgång till
meningsfulla aktiviteter.
Vi vill utveckla och förbättra
kommunens omsorg. Sveriges nionde
största kommun till ytan, men med en

liten befolkning och ekonomi, måste
tänka utanför boxen för att leverera
kvalitet. Kristdemokrater vill öka
valfriheten så att man kan även välja
att få hjälp av exempelvis sin granne.


