
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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Liza-Maria Norlin

Barn ska kunna
veta att det finns
en vuxen som
lyssnar"

Kristdemokraterna 
Västernorrland

Toppkandidater Riksdagen
1. Liza-Maria Norlin
2. Roland Nordin
3. Gunlög Jacobsson
4. Ingemar Wiklander

vasternorrland.kristdemokraterna.se

Lika skatt
för pensionärer
och löntagare

Stärk
familjen
Stärk familjen så stärker vi också
individen och samhället. Ge
familjer mer frihet, starkare
ekonomi och större möjligheter
att få ihop livspusslet. 

Korta
väntetiderna på BUP
Barn som mår dåligt i
Västernorrland ska inte behöva
vänta längre på vård än barn i
andra delar av Sverige. Ja till mer
resurser och till statligt ansvar.

Sänk
pensionärsskatten.
Pensionärer ska inte betala mer i
skatt än de som jobbar. Vi vill
sänka skatten på pension så att
skatten för pensionärer och
löntagare blir lika. 

Stark röst
från Västernorrland
Vi vill vara en stark röst för
Västernorrland i Riksdagen.
Dubbelspår för tåg, bredband och
flygplatser är viktigt för vår
möjlighet till utveckling.

”

Västernorrland behöver en
stark röst i riksdagen. Det
tänker vi vara om vi får din

röst den 9:e september. Vi sätter
människovärdet främst, och därför
oroar det oss när vi ser hur välfärden
sviker.
   Det är dags att politiken erkänner
familjers värde. Vi vill ge familjer
friheten att själva bestämma över
hur föräldradagarna ska fördelas. Vi
vill förenkla livspusslet genom att
stärka familjers ekonomi och genom
en barnomsorgspeng för den som tar
hand om sina egna barn i hemmet.
    Barn ska kunna lita på att vuxna
har tid. Det är ett välfärdssvek när
barn i Västernorrland får vänta
längre än andra barn i landet för att
få tid hos Barn- och

ungdomspsykiatrin (BUP). Staten
behöver nu ta ansvaret för
sjukhusvården och vi förstärker
samtidigt psykiatrin de
kommande tre åren med 550
miljoner kronor.
    Pensionärer ska inte betala mer
i skatt än de som jobbar. Vi har
sänkt skatten på pension flera
gånger tidigare, men nu ska
skatten för pensionärer och
löntagare bli lika.
    Med allt färre norrlänningar i
riksdagen gäller det att vi som får
väljarnas förtroende är en stark
röst för vår region. För
Västernorrlands utveckling är
infrastrukturen avgörande. Vi vill
jobba för dubbelspår från
Härnösand till Gävle, en ökad
tillgång till bredband, och

försvara vikten av flygplatser.
    Vi Kristdemokrater jobbar för
ett bättre Sverige. Där goda
värderingar och tillit byggs
genom relationer med

människor. Vi jobbar för ett
återupprättat välfärdslöfte. Du
ska kunna lita på Sverige!


