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.

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.

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

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.

”Vi behöver mer
pengar till välfärden –
men också mer välfärd
för pengarna.”

HJÄLP OSS
BYTA REGERING.

Ebba Busch Thor

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.
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
facebook.com/kristdemokraterna
Insta: @buschebba
Twitter: @kdriks, @BuschEbba
Youtube.com/studiokd

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 föräldraförsäkringen.
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DU SKA
KUNNA
LITA PÅ
VÅRDEN
BETTY-ANN NILSSON
KRISTDEMOKRATERNA
SÖDRA LAPPLAND

” Valet handlar inte
om penningvärde
utan om
människovärde.
Betty-Ann Nilsson

Betty-Ann
Nilsson
Landstingskandidat
53 år, Bratten, Lycksele
Yrke: Ortoptist
Familj: Gift med Peder, tre barn
Intressen: hem & familj,
trädgård/odling
Kontakta mig gärna för mer information!
Mail:
bettyann.nilsson@kristdemokraterna.se
Hemsida:
http://wp.kristdemokraterna.se/
vasterbotten/lycksele

D

et behövs en genomgripande
förändring av svensk
sjukvård så att alla kan få
god vård i tid. Om man blir allvarligt
sjuk och behöver sjukvård är det
idag skillnad i både väntetid och
vårdkvalitet i vårt landsting jämfört
med andra. Det är till och med så att
man riskerar att dö om man bor i ”
fel” landsting. Av den anledningen
tycker Kristdemokraterna att staten
ska ta över huvudansvaret för
sjukvården. För att den idag hårt
belastade akutmottagningen i
Lycksele ska kunna fokusera på just
akutsjukvård behöver primärvården
stärkas. Med det menar vi att
hälsocentralerna här i södra
Lappland ska kunna erbjuda
öppettider både på kvällar och

helger. Vi vill även ha en
vårdgaranti som säger att alla ska
få träffa den vårdkontakt man har
behov av inom 24 timmar samt
att man har en fast läkarkontakt.
Det förebyggande hälsoarbetet
ska prioriteras och
ungdomsmottagningar ska vara
tillgängliga för spontana besök
och erbjuda goda öppettider
anpassade till ungdomars
skolgång, arbete och fritidsvanor.
För en starkare vård satsar
Kristdemokraterna 30 miljarder
mer än regeringen. Politik ska
inte handla om penningvärdet,
det ska handla om
människovärdet. Vi
Kristdemokrater driver inte ett
parti för vår egen skull. Vi jobbar
för ett bättre Sverige. Där goda

värderingar och tillit byggs
genom relationer med
människor. Vi vill att 2018 blir ett
år av förändring. Ett år när
svenska folket väljer en ny

Primärvården det bästa
alternativet!

Staten
ska ta
ansvar för
sjukhusvården

Barn och ungas psykiska
hälsa.

regering. Ett år när vi påbörjar
arbetet för ett återupprättat
välfärdslöfte. Du ska kunna lita
på Sverige. Du ska kunna lita på
välfärden.

När vi blir sjuka ska vi känna att
Hälsocentralen är det bästa
alternativet där vi inom 24
timmar får träffa rätt
vårdkontakt.

När våra barn/ungdomar mår
psykiskt dåligt ska de inte behöva
vänta månader på hjälp utan få
komma inom vårdgarantin som
är 30 dagar.

Lycksele lasarett fortsätter
att leverera god vård.
Avveckla länskliniker och låt
proffessionen, som är bäst
skickad, leda och styra
verksamheterna enligt ”Lycksele
modellen”.

God och tillgänglig tandvård.
Även om man bor i Västerbottens
inland ska man ha tillgång till
tandvård på lika villkor. Vi ska
inte behöva åka långa vägar för
att få våra tänder lagade.

