
 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
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Goda
förutsättningar 
Familjen är en hjärtefråga för oss
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Genom att satsa på de minsta och ge
bra villkor för familjerna bygger vi ett
gott samhälle och en bättre framtid för
oss alla. Vi vill uppgradera, ge stöd och
stärka föräldrar, familjens roll i
samhället och ge familjerna mer tid
och frihet i sin vardag.
Kvaliteten i förskolan är viktig.
Föräldrar ska känna sig trygga med att
deras barn får omsorg i en bra
verksamhet. Vi vill fortsätta ha små
barngrupper i förskolan. Föräldrar
som vill välja en annan barnomsorg
och skola ska också ha frihet att göra
det. Öka inslaget av fysisk aktivitet i
skolan och inför en elevhälsogaranti
som ger elever rätt att inom ett dygn få
kontakt med personal som har
utbildning för att möta behovet.
För att Nordmaling ska utvecklas och
bli attraktivt måste vi ha god service i
hela kommunen, så att företag
etablerar sig och växer. Vi vill skapa ett
näringslivsklimat som uppmuntrar nya
idéer och underlättar för

entreprenörskap och företag. För att
hjälpa våra unga in på
arbetsmarknaden eller bli företagare,
behövs ett nära samarbete mellan
skolan och näringslivet. Vi vet att det
är företagen som bidrar mest till
välfärden!
Personalens behöver bättre
arbetsvillkor och att det finns tydliga
arbetsbeskrivningar. Utbildning och
fortbildning ska erbjudas vid behov.
Omhändertagande personal som inte
mår bra eller är sjuk ska prioriteras än
mer.
KD har jobbat för en levande
landsbygd, ett blomstrande näringsliv,
ett livfullt föreningsliv samt varit det
gröna näringslivets röst t.ex. har vi
försökt se till att
livsmedelsupphandlingen ska
resultera till närproducerat,
antibiotikafria och klimatsmarta inköp
- ett arbete som vi kommer att
fortsätta med.



  

Beställ på 
valsedlar@kd.nu  

eller hämta  
i vallokalen
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Nordmaling

VI KANDIDERAR I KOMMUNVALET
Läs mer om vad vi vill på http://www.kristdemokraterna.se/vasterbotten och klicka vidare till
Nordmaling. Följ oss gärna på Kristdemokraterna Nordmalings facebooksida för uppdaterad
information. Hör gärna av dig till oss! Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Fotot, från vänster: Börje Nilsson, Anna-Karin Lundberg och Joachim Andersson.

Ett bra liv - hela
livet!
Vi Kristdemokrater vill att alla ska kunna leva ett aktivt liv
utifrån sina egna förutsättningar

I Nordmaling vill
Kristdemokraterna:

Stödja och stärka föräldrarna och
ge familjerna mer tid och frihet i
sin vardag.

Fortsätta ha små barngrupper i
förskolan.

Öka inslaget av fysisk aktivitet i
skolan.

Införa en elevhälsogaranti som
ger rätt till hjälpande kontakt.

 Främja nya och etablerade
företag - det är företagen som
bidrar mest till välfärden!

Se till att inköp blir mer
närproducerat, antibiotikafria och
klimatsmarta.

Förbättra arbetsmiljön/villkoren
för personalen. Ge även
förskolepersonalen arbetskläder.

Uppmuntra bostadsbyggande och
bygga trygghetsboende nu!

Anna-Karin Lundberg, lantbrukare, Sunnansjö

Börje Nilsson, fd sågverksarbetare, Rundvik

Joachim Andersson, barnskötare, Lögdeå

Patrik Öberg, husdemontör, Rundvik

Karin Gustafsson, kantor, Nyåker

Olive Wasebu, undersköterska, Nordmaling

Ulla-Stina Forsberg, familjehemsförälder, Mo

Julia Lindström, barnskötare, Västansjö

Eva-Lena Wrethén, sjuksköterska, Nordmaling

Olivia Lindström, hårfrisörska, Västansjö

Max Wiktorsson, fd busschaufför, Norrfors

Nils Lindström, fd lantbrukare, Norrfors

13207

Med inflytande i samhället och över
den egna vardagen.
När vi blir äldre blir krämporna fler,
kroppen säger ifrån efter år av arbete
och aktivitet. Men vi är fortfarande de
vi är, oavsett ålder. Vi ska ha rätt att
bestämma över våra egna liv, ställa
höga krav för en trygg äldreomsorg
med värdighetsgaranti. Utöka
väntjänsten (volontärverksamhet) och
uppvärdera anhörigvården. Utbilda
fler undersköterskor och utveckla
demensvården.
Vi vill att alla över 85 år ska erbjudas

plats i ett anpassat boende. För att det
ska bli verklighet behöver vi bygga t.
ex. ett trygghetsboende.
Nordmaling är en attraktiv
landsbygdskommun att bo och arbeta
i. Vi vill bygga fler bostäder, men vi vill
även ha en långsiktig planering på hur
Nordmaling ska se ut i framtiden.
Därför har vi i remissyttrande till
Översiktsplanen lämnat förslag på att
rita in nya områden till bostadsmark.
God boendemiljö betyder mycket för
hur vi mår.
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