
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

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

Telefon: 08-723 25 00  •  info@kristdemokraterna.se  •  www.kristdemokraterna.se

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

VÄLJ NY
POLITISK
LEDNING I
LYCKSELE!
ROLAND SJÖGREN
KRISTDEMOKRATERNA LYCKSELE
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Roland Sjögren

Jag vill att hela
kommunen, både
stad och landsbygd
ska utvecklas!"

Roland
Sjögren

Kommunalrådskandidat!
52 år, Trevnaden, Lycksele
Yrke: Personligt Ombud
Gift med Carina, tre barn
Intressen: Familjen, människor,
samhällsfrågor och skogen.

Kontakta mig gärna för mer information!

Mail: roland.sjogren@kristdemokraterna.se
Facebook: @rolandsjogren @kdlycksele
Instagram: rolandsjogren

Hemsida:
http://wp.kristdemokraterna.se/
vasterbotten/lycksele/

"de äldres
ensamhet måste
motverkas"

Motverka ensamheten hos de
äldre!
Skapa fler aktiviteter och social
samvaro för äldre genom
samverkan med och ersättning
till föreningslivet och övriga
civilsamhället.

Mindre barngrupper i
förskolan!
Inför ett maxtak på antalet barn i
barngrupp inom förskolan. Det
ger bättre arbetsmiljö både för
barn och för personal och
minskar sjuktalen!

Effektivt stöd till företagande
och näringsliv!
Ett aktivt stöd till och samarbete
med näringslivet. Både för nya
och befintliga företag. Mer
alternativa driftsformer av
kommunal verksamhet.

Kraftsamling för
föreningslivet!
Ökat aktivitetsstöd till
föreningarna, utveckla
stödfunktion till ledarna. Starta
ett föreningsråd i syfte att
utveckla föreningslivet!

”

Kristdemokraterna behövs i
Lycksele. Vi sätter
människan och

människovärdet främst. Därför
oroar det oss när vi ser hur välfärden
sviker. För oss är det viktigt att
kunna åldras i trygghet och
värdighet. Du ska kunna lita på att
äldreomsorgen finns när du behöver
den. Bor man som äldre kvar
hemma med hemtjänst ska antalet
personal som kommer in i hemmet
begränsas. Men det kommer en dag
när man inte klarar att bo kvar
hemma längre. Därför vill vi
Kristdemokrater att alla över 85 år
som vill ska garanteras plats i
anpassat boende, som ett
trygghetsboende. För att motverka
äldres ensamhet vill vi att

kommunen samarbetar med
föreningar och övriga
civilsamhället för att skapa fler
mötesplatser och möjlighet till
social samvaro.
Barnen är vår framtid! Därför
behöver skolan i Lycksele ett lyft!
Skollokaler och utemiljöer
behöver rustas upp. I skolan
behövs även ordning och reda så
att lärarna kan utföra sitt viktiga
arbete och att barnen kan
utvecklas efter sin förmåga!
Kommunens ekonomi är alla
invånares intresse. Den ska drivas
med effektivitet och ett gott
förvaltarskap där
kärnverksamheterna är viktigast
och det ställer också krav på
prioriteringar. Vi Kristdemokrater
driver inte ett parti för vår egen

skull. Vi jobbar för ett bättre
Sverige där goda värderingar och
tillit byggs genom relationer
mellan människor. Vi hoppas att
2018 blir det år när du är med

och ger Lycksele ett nytt
ledarskap. Vi är beredda att ta
vårt ansvar! Är du beredd att ge
oss chansen?


