
Facebook: @kdlycksele och @rolandsjogren

TRYGGHET,
UTVECKLING
OCH TILLVÄXT!

ATTRAKTIVA 
LYCKSELE - 
MÖJLIGHETERNAS 
KOMMUN!
Vi brinner för Lycksele kommuns 
bästa och tror på fortsatt utveckling.
Vi hoppas att du ger oss fortsatt 
förtroende att leda politiken i vår 
kommun efter valet i september i år.
Vår vision är att Lycksele ska vara 
den attraktiva kommunen - 
möjligheternas kommun. Här kan du 
tryggt växa upp, bygga, flytta till, bo, 
studera, jobba eller driva ditt företag.

LYCKSELE



Att stödja vår gräsrotsrörelse 
för att Sverige ska bli ett bättre 

land att leva i kan bli något av 
det viktigaste du gör. Det är så 
mycket som måste förändras 

till det bättre i Sverige.
Så mycket bra som måste 

förvaltas.

Gå med i KD!

BLI
MEDLEM

SCANNA MED
DIN MOBIL

kd.nu/blimedlem

Roland Sjögren: Kristdemokraternas 
Kommunalrådskandidat i Lycksele!
56 år, bor på släktgården Trevnaden i 
Lycksele kommun. Gift med Carina, tre 
barn varav två vuxna. 
Yrke: Personligt Ombud, Kommunalråd 
och Kommunstyrelsens ordf. sedan 2020.
Intressen: Familjen, människor, 
samhällsfrågor och skogen.
Brinner för att arbeta för fortsatt 
utveckling av staden och kommunen.
Utveckling sker i dialog och samverkan 
mellan politik, medborgare, företagare 
och civilsamhälle. Där finns kraften!

trygghetsboenden och mötesplatser.
Att motverka ensamhet hos de
äldre är ett av våra viktigaste uppdrag. Vi 
vill fortsätta skapa fler aktiviteter och 
social samvaro för äldre genom ökad 
samverkan med föreningslivet och  civil-
samhället där engagemang finns.
Förskola och skola är en plats där barn 
och unga vistas många timmar. Där ska de 
känna trygghet, arbetsro och glädje. Alla 
barn ska ges förutsättningar att klara 
skolan och varje barn ska ges det stöd och 
den hjälp de behöver för att utvecklas så 
långt det är möjligt utifrån sina 
förutsättningar. I dialog med ungdomar 
vill vi utveckla kommunen till en ännu 
bättre plats att växa upp på.  
Med ett gott förvaltarskap av skattemedel 
prioriterar vi kärnverksamheterna men 
skapar även utrymme för viktiga 
investeringar och satsningar. 
Vi behöver arbeta för att på olika sätt göra 
Lycksele till en mer hållbar kommun 
genom att energieffektivisera, investera 
smart samt gynna produktion av lokala 
livsmedel och ta tillvara på och förädla 
råvaror som finns här.

Ett ännu bättre företagsklimat! En 
positiv inställning, en effektiv 
service, tillgång till mark och lokaler 
och en bra dialog med företagare. 

Äldreomsorgen ska kännetecknas 
av kvalitet och trygghet. Vi värnar 
om både de äldre och personalen. 
Äldresamtal för alla över 80 år. 

En jämlik skola och förskola där 
tidiga insatser prioriteras, där vi ser 
och hör alla barn och ger möjlighet 
till ökad fysisk aktivitet.

Utveckla möjligheten till 
nybyggnation i attraktiva lägen på 
landsbygden. Fortsatt satsning på 
bredbandsutbyggnad i byarna.

Musikskolan ska bli kulturskola! Fler 
satsningar på fritidsanläggningar, 
friluftslivet och föreningslivet.

Utveckla, evenemang, platser och 
aktiviteter som gör Lycksele 
kommun ännu attraktivare.

DE HÄR LOVAR VI ATT 
SÄRSKILT ARBETA FÖR I 
LYCKSELE KOMMUN!

Thomas Jakobsson, 
Betty-Ann Nilsson, 
Roland Sjögren och
Hanna Blomqvist är 4 av 
Kristdemokraternas 33 
kandidater till 
kommunfullmäktigevalet

Trygghet i barnens uppväxt 
är viktigt. Ökat stöd till 
föräldrar som behöver det 
är ett av våra vallöften!

BRINNER DU
FÖR SAMMA FRÅGOR

SOM VI?

Lycksele kommun har 
förutsättningar att bli 
den bästa platsen att 
växa upp, leva och bo 
på. Det vill vi fortsätta 

att arbeta för!

Vi jobbar för ett ännu bättre Lycksele där
goda värderingar och tillit byggs genom 
relationer och möten mellan människor.
Vi vill fortsätta arbeta för ett Lycksele där 
den enskilda medborgaren har ett större 
inflytande över sin livssituation, ett 
Lycksele med både valfrihet och trygghet!
För oss är det viktigt att kunna åldras i 
trygghet och värdighet, du ska kunna lita 
på att äldreomsorgen finns där och 
fungerar när du behöver den.
Vi behöver satsa mer på både personalens 
förutsättningar och utbildning och på fler 


