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  KD:s budgetförslag: Tillit och trygghet 

En uppdaterad familjepolitik 
Människan är i behov av gemen-
skap med andra och fungerande 
relationer för att kunna utvecklas 
och må bra. Den mest grund-
läggande formen av gemenskap är 
familjen, där människor möts över 
generationsgränserna i kärlek och 
tillit. Denna insikt är en grundbult i 
den kristdemokratiska ideologin. 
Nu har partistyrelsen beslutat om 
ett nytt familjepolitisk program. 
Den här rapporten innehåller de 
viktigaste delarna av KDs politik 
för att underlätta familjebildning, 
öka föräldrars möjlighet att spen-
dera tid med sina barn samt skapa 
bättre förutsättningar att kombin-
era familjeliv med arbete och 
karriär. 

Några av förslagen: 
 Öka möjligheterna att överlåta 

föräldrapenningdagar till 
närstående 

 Utöka barnomsorgspengen. 
Den ska kunna betalas ut även 
för att ta hand om enbart egna 
barn i hemmet. Ersättningen 
ska vara 6000 kronor per 
månad och barn, före skatt, och 
gälla barn 1-3 år. (Ersätter 
vårdnadsbidraget) 

 Alla föräldrapenningdagar ska 
kunna användas som 
dubbeldagar. 

 Föräldrar ska få bestämma över 
sin föräldraledighet och fritt 
kunna överlåta föräldra-
penningdagar mellan sig. 

Vad tycker DU 

partiet ska driva 

för frågor i valen 

2018? 
Arbetet med att ta fram ett 
valprogram med valfrågor 
inför valen 2018 har 
påbörjats och vi vill veta vad 
du tycker och har för idéer 
om vad Kristdemokraterna 
ska driva i och för Jönköping 
län. 
Gör din röst hörd och 
påverka!  
 
Maila dina förslag till 
jonkoping@kristdemokrater
na.se 

En budget som förbättrar vardagsekonomin, sänker trösklarna 
till arbetsmarknaden, förbättrar vården och som ökar 
tryggheten i vårt samhälle. 
Tryggheten för Sveriges barnfamiljer är grunden för hur vi också 
bygger ett tryggare Sverige. De svenska barnfamiljerna har också 
halkat efter jämfört med väldigt många andra grupper i 
samhället. Med vår politik får en barnfamilj en tusenlapp extra i 
månaden. Vi höjer också bostadsbidraget för barnfamiljer med 
de absolut lägsta inkomsterna.  
Vi vill i vår budgetmotion också förbättra pensionärernas 
ekonomi och de äldres möjligheter på arbetsmarknaden. Vi 
föreslår också en rad reformer för att förbättra äldreomsorgen. 
Svensk polis mår inte bra, varken som organisation eller om man 
pratar om enskilda poliser. Därför föreslår vi ett krispaket till 
polisen som bland annat omfatta löneökning till poliser i yttre 
tjänst med 1 000 kronor i månaden. 

 

Budgeten i korthet: 
 Bättre ekonomi för 

barnfamiljer,  
pensionärer och utsatta 

 Fler jobb med  
introduktionsanställningar 

 Fler händer i vården med  
vårdserviceteam 

 Ökad trygghet med fler 
poliser 
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Budget för miljö och solidaritet 

Vid sitt sammanträde i juni antog  Värnamo 
Kommunfullmäktige en budget med ordning och 
reda som ger förutsättningar för fortsatt bra 
miljöarbete och solidaritet mellan generationerna, 
precis som Alliansen och Miljöpartiet föreslog. Flera 
kristdemokrater deltog i debatten. 

– Vi lägger fram en budget med vilja och vision, 
miljötänkande och generationssolidaritet, sade 
Kristdemokraternas gruppledare Camilla Rinaldo 
Miller  bland annat. Vi uppskattar en budget med 
ordning och reda på riktigt. 

Sedan ett år tillbaka har Kristdemokraterna givit ut 
veckomagasinet Poletik, en tidning som tar upp olika 
aktuella frågor i riks- och världspolitik och relaterar 
dem till kristdemokratisk ideologi och praktik. Den är 
ett ambitiöst försök att förena ett större skildrande 
perspektiv med analys och kommentar. Välkommen 
att berika ditt intag av kunskapsmättad information 
med kristdemokratisk kommentar – prenumerera på 
Poletik! (Erik Wiberg, Poletikombud ) 

På G i partiavdelningen 

24 oktober Medlemsmöte med Robert Halif (KD) 
29 oktober Friveckolördag marknad i Värnamo 
14 november 18: Höstfest med besök av Magnus 

Oscarsson på Luddö Källa 
19 november Höstkonvent i Habo 
 
 

Styrelsemöten: 17 oktober, 21 november 
Gruppmöten: 10 oktober, 14 november, 12 

december 
Kommunfullmäktige: 27 oktober, 24 november, 15 

december 
 
 

 

Om höghastighetsjärnvägar och 

andra kommunikationsmedel 

Välkommen att höra Robert Halef beskriva framtidens 
resande och transporter måndagen den 24 oktober 
klockan 18 på Hotell Vidöstern. 

 
Robert Halef, Kristdemokraternas representant i 
Trafikutskottet. 


