
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

SLUTA
SLÖSA
MED
SKATTEN
HANS-INGE SMETANA
KRISTDEMOKRATERNA
VÄSTERBOTTEN
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Hans-Inge Smetana

Landstingen har
gjort sitt. Det är
dags för en mer
jämlik vård."

Hans-Inge
Smetana

Toppkandidat till
Region Västerbotten
56 år, Ort. Vännäs
Yrke: Ekonom
Familj: Gift med Marianne, 5
barn samt 9 barnbarn.

Mejl: hans-inge@kristdemokraterna.se
Facebook: @hans-ingesmetana
Twitter: @HansIngeSmetana
Instagram: @hansinge
Blogg: http://blogg.vk.se/hans-inge-
smetana-vannas/
Hemsida: http://wp.kristdemokraterna.
se/vasterbotten

Hela
Västerbotten
ska leva

Trygghet

Medborgare ska kunna lita på att
samhället kan hjälpa till när det
behövs. Polisen ska komma när
du ringer och vård och omsorg
ska du få när det behövs. 

Familjen

Familjen är en hjärtefråga för
oss. Vi vill uppgradera och stärka
föräldrar och familjens roll i
samhället och ge familjerna mer
frihet i sin vardag.

Regional utveckling

Västerbotten behöver fler företag,
bättre infrastruktur och lands-
bygdsbon måste ges möjlighet att
bo på en ort med god samhälls-
service. Hela länet ska leva.

Närsjukvård

En sjukvård som inte fungerar
bidrar till stor oro och onödigt
lidande. Vårdköerna ska bort och
mer resurser till hälsocentralerna
nära dig. 

”

Kristdemokraterna behövs i
Västerbotten. Vi sätter
människovärdet främst.

Därför oroar det oss när vi ser hur
välfärden sviker. Regionen/
Landstinget ska drivas med
effektivitet och ett gott förvaltarskap
där kärnverksamheterna prioriteras.
Vi vill prioritera primärvården för
att frigöra resurser för de som
behöver sjukhusvården och för att
kapa köerna i vården. Ingen ska dö i
en vårdkö i ett välfärdsland som
Sverige. Vi vill att hälsocentralerna
ska ha öppet även på kvällar o helger
för att man ska slippa åka till
akuten. Vi kallar det närsjukvård.
Vi måste också bli en bättre
arbetsgivare för att behålla vår
duktiga personal.

Region Västerbotten bildas vid
årsskiftet och kommer att ha
ansvaret både för den regionala
utvecklingen och sjukvården. En
röst på mig är en röst för utökad
regional utveckling i vårt län. Jag
vill verka för fler företag till länet,
bättre kollektivtrafik samt att
skillnaderna mellan tätort o
landsbygd utjämnas. Den
regionala utvecklingen sker i
kommunerna. Ett samarbete
mellan regionen och våra 15
kommuner i länet är därför
oerhört viktigt om vi ska ha ett
hållbart län som bär oss
Västerbottningar in i framtiden.

Skatteslöseriet måste upphöra.
Varje felanvänd skattekrona är
stöld från medborgarna. Därför

ska varje satsning noggrant vägas
mot andra utmaningar.
Omsorgen om dig som invånare
är för mig betydligt viktigare än
att satsa på skrytbyggen.

Landstingen har gjort sitt, det är
dags att förstatliga sjukhusvården
för en mer jämlik vård. Det kan
inte vara rätt att den vård du får
är beroende på var du bor.


