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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
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Dags för förändring i
Lycksele kommun!
På en rad områden ser vi att det behövs förändring i
Lycksele kommun! Det krävs en NY politisk ledning!
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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.
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 ska skötas effektivt och med
ett gott förvaltarskap där
kärnverksamheterna är viktigast vilket
också ställer krav på prioriteringar.
Vi vill aktivt arbeta för att förbättra
kommunens näringslivsklimat!
Företag som skapar arbetstillfällen är
avgörande för att kommunen ska vara
välmående och för att välfärden i
Lycksele ska säkras. Kommunal service

till företagarna ska innebära bra och
förenklade upphandlingar,
servicegarantier, gott bemötande och
en kreativ dialog för att ge
förutsättning för en bra utveckling för
nya och befintliga företag.
Föreningslivet är en viktig del i det
attraktiva Lycksele! Vi vill utveckla
kommunens föreningsliv genom att
bland annat höja det lokala
aktivitetsstödet samt utveckla
ledarstöd och dialog. Vi behöver också
se över och underhålla våra
fritidsanläggningar.

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. Nu är det dags för
något nytt! 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?



  

Beställ på 
valsedlar@kd.nu  

eller hämta  
i vallokalen
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LYCKSELE

VI KANDIDERAR I KOMMUNVALET I LYCKSELE
Roland Sjögren, Trevnaden, Personligt Ombud, 52 år. Vill gärna vara med och leda kommunen
framåt!  "För mig är det viktigt med en äldeomsorg med hög kvalitet"
Betty-Ann Nilsson, Bratten, Ortoptist, 53 år. Kandiderar även till regionfullmäktige. "För mig är det
viktigt med en förskola med små barngrupper och en skola där elever och lärare trivs och kan
utvecklas"
Josef Nygren, Umgransele, Företagare, 58 år, Har lång erfarenhet som företagare.
"För mig är det viktigt att företagandet utvecklas och med en levande landsbygd – att hela
kommunen lever"

Roland Sjögren, Betty-Ann Nilsson och Josef Nygren

Barnen och de äldre
kommer främst!
Lycksele ska vara en bra plats att växa upp och leva på
och de äldre ska veta att de får den omsorg de behöver.

I LYCKSELE KOMMUN
VILL VI

Motverka de äldres ensamhet
genom fler aktiviteter och
mötesplatser!

Begränsa antalet olika
hemtjänstpersonal i de äldres
hem till max 12 st.

Att man ska kunna välja utförare
av äldreomsorg och daglig
verksamhet!

Minska barngruppernas storlek
och förbättra arbetsmiljön i
förskolan!

Införa en elevhälsogaranti för att
motverka ungdomars psykiska
ohälsa!

Lägga ut skötsel av gator och
vägar på entreprenad! Sälj
väghyveln!

Utveckla föreningslivet genom
ökat aktivitetsstöd, ledarstöd och
dialog!

Utveckla landsbygden och byar
genom utvecklingsplaner och en
byapeng!

Roland Sjögren, personligt ombud, Trevnaden

Betty-Ann Nilsson, ortoptist, Bratten

Josef Nygren, företagare, Umgransele

Hanna Blomqvist, gymnasielärare, Lycksele

Kurt Forslund, konsult, Lycksele

Rebecka Nygren, läkare, Lycksele

Thomas Jacobsson, företagare, brandman, Rusksele

Anna-Carin Jonsson, ekonom, Hede

Håkan Lindgren, fastighetsskötare, Lycksele

Helen Jacobsson, Rusksele

Åke Lindgren, konsult, Lycksele

Gun-Karin Karlsson, administratör, Lycksele

Peder Nilsson, konsult, Bratten

Siw Engelbertsson, senior, Husbondliden

Umberto Bjuhr, kansliadministratör, Lycksele

Ann-Charlotte Jonsson, begravningsrådgivare, Lycksele

Sven-Olof Dahlgren, pensionär, Rusksele

Ellinor Målaredotter, verksamhetschef, Karonsbo

Anton Israelsson, företagare, Rusksele

Samuel Jacobsson, företagare, Rusksele

13207

Vi vill att alla över 85 år som vill ska
garanteras plats i anpassat boende,
som ett trygghetsboende. Vi vill införa
en valfrihetsreform och göra det
möjligt att välja utförare av hemtjänst
och daglig verksamhet.
Bor man som äldre kvar hemma med
hemtjänst ska antalet personal som
kommer in i hemmet begränsas.
Många äldre upplever sig ensamma
och isolerade. För att motverka äldres
ensamhet vill vi att kommunen
samarbetar med föreningar och
civilsamhälle för att skapa mer

aktiviteter och mötesplatser för äldre.
Maten som serveras till de äldre ska
hålla hög kvalitet.
Det ska finnas alternativ att välja på
även inom förskolan och det är viktigt
att barngruppernas storlek på
förskolan begränsas och med en skola
där både elever och lärare trivs och kan
utvecklas.
För att motverka barns och ungdomars
psykiska ohälsa vill vi införa en
elevhälsogaranti som innebär att elever
vid behov får en kontakt med
elevhälsan inom 24 timmar.
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