
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
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Birgitta Nordvall

Valet handlar inte
om penningvärde
utan om människo-
värde."

Birgitta
Nordvall

Toppkandidat till Riksdagen
68 år, bor i Umeå
Distriktssköterska
Make, 4 barn och 7 barnbarn
Livserfaren och engagerad

birgitta.nordvall@kristdemokraterna.se
http://wp.kristdemokraterna.se/
vasterbotten/

Du ska kunna
lita på välfärden

Trygghet

Du ska kunna lita på att polisen
kommer i hela Västerbotten när
du ringer 112  Vi vill ha 10 000
nya poliser för att stärka
tryggheten i samhället.

Familjen

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

Jobb och Integration

Trots stark högkonjunktur ser vi
att klyftorna i samhället ökar.
Trösklarna in på
arbetsmarknaden ska minska.
Förenkla för företag att anställa.

Vård och Omsorg

Återupprätta LSS, återinför
vårdgarantin på BUP och stärk
primärvården. Vi vill vända
välfärdssveket till ett
välfärdslöfte

”

Västerbotten behöver en
stark och erfaren röst i
Riksdagen. En

kristdemokratisk röst som sätter
människovärdet före penningvärdet.
Det oroar mig när jag ser hur
välfärden sviker. Hur vårdköerna
mer än fördubblats, hur många som
får avslag på sin LSS, och att våra
sämst ställda pensionärer inte klarar
sig på sin pension. Barn med
psykiska problem får vänta länge på
diagnos och behandling.
Vårdgaranti inom BUP ska
återinföras. Min erfarenhet av
chefsskap på hälsocentral under
många år gör att jag bekymrar mig
särskilt för bristen på distriktsläkare
och distriktssköterskor.
Primärvården ska uppvärderas och

ges ökade resurser för bättre
tillgänglighet och du ska ha rätt
att välja din "egen" läkare. Privata
och landstingsägda hälsocentraler
ska ha lika ersättning för
uppdraget. Ökat användande av
digitala plattformar för en jämlik
vård i länet. Familjen ska stödjas,
inte styras, därför kvoterar vi inte
föräldraförsäkringen.
Pensionnärsskatten ska bort. Hela
Västerbotten ska kunna lita på att
polisen kommer när man ringer.
Ett brottsförebyggande arbete
tillsammans med föräldrar, skola,
socialtjänst, polisen och det civila
samhället är livsavgörande för att
öka tryggheten och minska
brottsligheten. Vi vill bygga ett
samhälle som håller samman där
ingen hålls tillbaka och ingen

lämnas efter. Vi vill att 2018 blir
ett år av förändring. Ett år när
svenska folket väljer en ny
regering. Lägger du din röst på
mig till riksdagen lovar jag att

göra mitt bästa för ett
återupprättat välfärdslöfte!


