HELA SVERIGE SKA FUNGERA
Vårt land har tyvärr utvecklats till det sämre.
Det händer saker som tidigare kändes otänkbara.
Visst är Sverige bra att leva i, men många människor
känner inte igen sig – utvecklingen går åt fel håll.
Tillgången till välfärden har blivit sämre, med
rekordlånga vårdköer flera år i rad.

Vi har förlorat delar av vår trygghet till
skjutningar, gängkriminalitet och
kravaller. Det trygga Sverige är numera
i Europatoppen när det gäller dödsskjutningar.
Och till på köpet har det blivit alldeles
för dyrt att vara svensk. Skyhöga priser
på el och drivmedel beror till stor del
på regeringens beslut. Krisen för jordbruket driver upp priset på mat.
Det behöver inte vara så här. Utvecklingen är inte förutbestämd utan följden
av politiska beslut. Med politiska beslut
kan vi vända utvecklingen. För detta
krävs en ny regering.

VI ÄR REDO

Ditt stöd behövs för förändring

VI ÄR REDO!
DIN RÖST PÅ OSS
ÄR EN RÖST FÖR
FÖRÄNDRING.
Vi kan vara stolta över vår kommun,
men det finns en tydlig utvecklingspotential. När den politiska
majoriteten och oppositionen, gör
gemensam sak med näringsliv och
civilsamhälle och när vi enskilda
medborgare ser våra olikheter som
en tillgång så får vi se en kommun
som växer och utvecklas.
Tillsammans kan vi förändra!

EBBA BUSCH

Kristdemokraterna

FB och Insta: @Kristdemokraterna Twitter: @kdriks

HUDIKSVALL

VI ÄR REDO FÖR
EN TRYGGARE
KOMMUN

HELA VÅR
KOMMUN SKA
FUNGERA

Våra barn och ungas livsvillkor har stor
betydelse för deras framtid.
Barn som växer upp i en trygg familj får i
allmänhet bättre förutsättningar att klara
livets utmaningar. En framgångsrik
samhällsutveckling måste därför utgå från
familjens villkor och vardag. Politiken ska
stödja familjerna, inte styra! Vi vill därför
uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra
olika barnomsorgsformer och stärka
barnfamiljers ekonomi för att ge
familjerna ökat handlingsutrymme för
mer tid med sina barn.

En framgångsrik
samhällsutveckling
utgår från familjens
villkor och vardag.
Politiken ska stödja
familjerna, inte styra.
Ett bra liv - hela livet!

En samhällsplanering som bygger goda kommunikationer och tar tillvara lokal produktion skapar
en hållbar och fungerande kommun. KD vill leda
med trygghet och framtidstro för att även du ska
känna tillit och tro på framtiden.

BRINNER DU
FÖR SAMMA FRÅGOR
SOM VI?

En viktig del i att skapa förutsättningar för
skolan att lyckas med sitt uppdrag är att
se lärarna som skolans nyckelpersoner.
Utan bra lärare når vi aldrig en skola med
hög kvalitet. Vi vill stärka skolan så att fler
elever går ut 9:an med godkända betyg.
Vi vill att elever ska känna framtidstro och
tillförsikt om att de ska lyckas i livet.
Därför måste vi se till att ta den psykiska
hälsan på allvar och möta den oro och
ohälsa som finns bland våra unga

Barn och ungas livsvillkor är
avgörande. Det är viktigt att
varje barn blir sett, hört och
bekräftat varje dag.

Våra äldre har rätt till en
trygg välfärd. Vi vill
motverka den ofrivilliga
ensamheten genom att
bl.a. anställa äldrefältare.

Vi vill ha ett samhälle där alla kan åldras
tryggt och värdigt. Äldre ska kunna leva
ett aktivt liv med eget inflytande. Vi vill
motverka de äldres ofrivilliga ensamhet
genom att anställa äldrefältare med
uppgift att uppsöka våra äldre och bryta
deras isolering. I hemtjänsten vill vi se en
bättre personalkontinuitet för att brukare
och personal ska kunna bli bekanta.
Varje människa har behov av gemenskap
med andra, att ta eget ansvar och utvecklas som person. Ett eget arbete är viktigt
för självkänslan. Vi vill ha ett samhälle som
tar vara på allas möjligheter och egen
förmåga. Även de som inte kan arbeta 100
procent av heltid, ska ha möjlighet att
arbeta 100 procent av sin förmåga.
För KD är civilsamhället – familjerna, de
ideella organisationerna, föreningarna,
trossamfunden, etc. en av samhällets
grundbultar. Det stärker innovationskraften och välfärdssektorn och medverkar till att skapa en samhällsgemenskap
som sträcker ut en hand till människor
som lever i ensamhet eller utsatthet.

DETTA ÄR VÅRA
PRIORITERADE FRÅGOR
Motverka ofrivillig ensamhet. Anställ
äldrefältare och samverka med civilsamhället. Se över personalkontinuiteten inom hemtjänsten
Stärk elevhälsan och rekrytera fler
behöriga lärare till skolorna så att
fler elever når målen i 9:an.
Öka självförsörjningsgraden i
kommunen, upphandla mer
närproducerat till kommunens
verksamheter för en trygg och
socialt hållbar kommun.

BLI
MEDLEM

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!

SCANNA MED
DIN MOBIL

Stimulera grönt företagande – Släpp
fram förnybar elproduktion och
planera för vätgasmack i
kommunen.
Kartlägg kommunens och
företagens kompetensbehov och
effektivisera kompetensjakten!
Ta fighten mot drogerna för
folkhälsans skull och varje enskild
människas okränkbara värde.

kd.nu/blimedlem

