
 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

KOMMUNVALET

KOMMUNVALET 20181

Politiken ska stödja
familjerna
- inte styra
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För oss är det självklart att familjen
själv har makten att utforma sin egen
vardag. Till exempel genom att
föräldrapenningen blir helt flexibel
mellan föräldrarna och till annan
vuxen. 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.

Familjen är den gemenskap där barn
får en trygg uppväxt. Men när familjen
inte fungerar måste kommunen finnas
där. Det kan ske t.ex. genom
föräldrastödsprogram till blivande
föräldrar, stöd från en familjecentral –
även under sommartid - och att
förtroendevalda och personal inom
kommunen utbildas i hur
Barnkonventionen ska beaktas och
tillämpas.

Vi vill se:

- ett maxtak på 12 barn i
småbarnsgrupppen

- en möjlighet att få barnomsorg under
obekväm arbetstid

- att såväl barn i behov av särskilt stöd
som särskilt begåvade elever
uppmärksammas

-lovskola för elever som missat målen

-minskat administrativt arbete för
lärarna så att mer tid går åt till
undervisning

-organiserad fysisk aktivitet i skolan
varje dag



  

Beställ på 
valsedlar@kd.nu  

eller hämta  
i vallokalen
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VI KANDIDERAR I KOMMUNVALET
Vi vill jobba för att långsiktigt hållbara beslut prioriteras, men att verkligheten också måste få råda
med hänsyn till miljö, kostnader, trygghet, säkerhet, tidsramar och behovsgrad.
Vi vill ge näringslivet bra förutsättningar för att kunna leva vidare och utvecklas.

Ge oss Ditt förtroende, RÖSTA PÅ KRISTDEMOKRATERNA!

Andreas Nehlin, Ida Öhman och Christer Jonsson

Vi prioriterar
välfärden

I VINDELNS KOMMUN
VILL VI

Vara en attraktiv kommun för
såväl gamla, medelålders som
unga.

Stötta föreningsliv och
fritidsgården. Kommunens
ungdom är vår framtid!

Att hela kommunen skall leva. Fler
initiativ likt Kulturbussen, fler
lättnader i strandskyddet.

Att Vindelns kommun skall göra
sig känd som en attraktiv
kommun att flytta till.

Att det ska finnas valfrihet hela
livet, från barnomsorg till
äldreomsorg.

Motverka slöseri med kommunala
skattemedel.

Utveckla våra kommunikationer,
såväl landsväg som järnväg!

Locka till oss kompetens i
kommunal verksamhet genom att
vara en riktigt bra arbetsgivare.

Ida Öhman, studerande, Vindeln

Christer Jonsson, ingenjör, Skivsjö

Andreas Nehlin, samhällsplanerare, Vindeln

Nicholas Nordlander, fritidsföreståndare, Granö

David Andersson, företagare, Strycksele

Anneli Öhman, förskollärare, Vindeln

Helen Löfdahl, företagare, Tvärålund

Carl-Henric Svanbäck, tekniker, Strycksele

Åsa Åsberg, brevbärare, Vindeln

Jesper Arnfjell, undersköterska, Granö

Victor Israelsson, snickare, Tvärålund

Annica Dahlgren, pensionär, Vindeln

Lennart Granström, företagare, Granö

Erling Olmosse, pensionär, Vindeln

Tage Stenmark, lärare, Vindeln

Karl-Fredrik Lindberg, lärare, Vindeln

15704

Man ska kunna åldras i trygghet, och
lita på äldreomsorgen. Det är inte
värdigt att man anses för pigg för att
flytta t ex till ett trygghetsboende när
man har behov av det. 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.

Man ska också 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 Vindelns kommun.
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.
Vi vill vara lyhörda till medborgarnas
behov och att alla behandlas rättvist.
Du ska kunna lita på Vindelns
kommun!
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