
 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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Vi vill att alla ska ha
ett bra liv
Människovärdet kräver ständiga förbättringar!
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Vi vill prioritera kärnverksamheterna i
kommunens ekonomi.

Vi vill ge möjlighet till barnomsorg på
obekväm arbetstid för de som behöver
det.
Även den som är sjukskriven ska ha
möjlighet att nyttja barnomsorg -
barnen ska aldrig vara tvungna att följa
med på förälderns läkarbesök och inte
heller vara utan vuxenstöd flera
timmar eller kanske dagar i sträck, när
föräldern är som sjukast.

Man ska kunna åldras i trygghet, och
lita på äldreomsorgen.
Det är inte värdigt att man anses för
pigg för att flytta till exempelvis ett
trygghetsboende när man själv anser
att man har behov av det.
Därför vill vi att alla över 85 år ska
garanteras plats i ett anpassat boende.
Vi vill även att man ska kunna välja
utförare av äldrevård enligt Lagen om
valfrihetssystem (LOV).

Man ska också känna sig trygg på
andra sätt. Det behövs exempelvis fler
poliser generellt i samhället.
Men trygghet handlar också om att
veta att färdvägen mellan hemmet och
nödvändiga samhällsfunktioner är
farbar och säker.
Därför vill vi samordna och förbättra
snöröjningen i Robertsfors kommun.

Det är viktigt att ta vara på och skydda
vår naturmiljö, t ex ta bort
vandringshinder i Rickleån. Även i
framtiden ska folk och fä kunna bo här
och ha ett bra liv.

Vi tycker också att det är på tiden att
involvera fler i det politiska
beslutsfattandet - inte färre.
Därför vill vi förändra den politiska
organisationen i Robertsfors kommun,
så att de utskott som sorterar under
kommunstyrelsen omvandlas till
nämnder  - för att fler fritidspolitiker
ska få möjlighet att delta.



  

Beställ på 
valsedlar@kd.nu  

eller hämta  
i vallokalen
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Robertsfors

VI KANDIDERAR I KOMMUNVALET

Gabrielle
Boström
Gruppledare KF

-Jag vill att fler ska ha möjlighet att engagera
sig politiskt. Ge mig fler kompisar i
kommunfullmäktige!

Lennart
Ekman
Toppkandidat

-Kommunens alla delar är lika viktiga!

Senait
Ghebrezghi
Toppkandidat

-Respektera de äldres vilja! Låt dem få
möjlighet att välja utförare av äldreomsorg.

Politiken ska stödja
- inte bara styra
Familjen ska ha makten att utforma sin egen vardag!

I ROBERTSFORS
KOMMUN VILL VI

Ge möjlighet att välja utförare av
äldreomsorg enligt LOV

Ge alla över 85 år rätt att få plats
på anpassat boende utan
individuell prövning

Ge rätt till barnomsorg för barn
med sjukskriven förälder

Ordna barnomsorg på obekväm
arbetstid

Samordna och förbättra
snöröjningen.

Ordna regelbunden fluorsköljning
i skolan för alla elever från
förskoleklass till årskurs sex.

Ge fler fritidspolitiker möjlighet
att delta i beslutsfattandet.

Ta vara på och skydda vår
naturmiljö.

Gabrielle Boström, redovisningsassistent, Robertsfors

Lennart Ekman, lärare, Ånäset

Senait Ghebrezghi, demensspecialiserad undersköterska, Robertsfors

Daniel Boström, lastbilschaufför, Robertsfors

Patrik Israelsson, produktionschef, Bygdeå

Elisabeth Nilsson, Dalkarlså

Nils Ekman, pensionär, Ånäset

Anna Ekman, barnskötare, Ånäset

Lasse Hermansson, pensionär, Robertsfors

Anna-Lena Norgren, universitetsadjunkt, Robertsfors

Bertil Henriksson, fd företagare, Robertsfors

Marlene Jonsson, personlig assistent, Ånäset

Robin Marksén, deltidsbrandman, Ånäset

Karin Sjöström, diakoniassistent, Åkullsjön

Carin Hellgren, pensionär, Robertsfors

13207

Vi vill att föräldrapenningen ska vara
flexibel mellan föräldrarna och till
annan vuxen.
Vi vill också ha valfrihet med flera
alternativa utförare av barnomsorg,
samt att både kommunalt drivna och
enskilda förskolor ges samma
förutsättningar och krav.

Vi vill:
- ge rätt till barnomsorg under
obekväm arbetstid
- ge rätt till barnomsorg vid förälders
sjukdom eller läkarbesök

- att såväl barn i behov av särskilt stöd
som särskilt begåvade barn
uppmärksammas och stimuleras

Familjen är den gemenskap där barn
får en trygg uppväxt. Men när familjen
inte fungerar måste kommunen finnas
där, t ex genom socialtjänstens arbete
och stöd från familjecentralen – även
under sommartid. Kommunens
anställda och förtroendevalda bör
utbildas i hur Barnkonventionen ska
tillämpas.
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