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I KORTHET
VILL KD:
KOMMUNVALET

Ge staten
ansvar för
sjukvården
Bygga fler
äldreboenden
Ha 10 000
fler poliser

”Alla våra idéer för hur
ett gott samhälle byggs
utgår från familjen”
Ebba Busch Thor

VÅRT VÄRNAMO HAR
PLATS FÖR ALLA
Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska
hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.
För att ett samhälle ska fungera måste
det finnas människor med olika
kunskaper och erfarenheter. Sådana
som du och jag. Tillsammans utgör vi
ett pussel där våra olika förmågor och
egenskaper kompletterar varandra. I
det goda samhället blir även sådant
som vi inte kan en tillgång eftersom
det visar att vi behöver varandra.
I samhället har vi gemensamma
tillgångar som skolor, äldreomsorg och
infrastruktur. Allt är viktiga delar för
att helheten ska fungera. Men,det
behövs också föreningar och andra
organisationer där vi kan mötas kring
våra olika intressen. Vi brukar kalla det
civilsamhället. Vi har också företag
som tillverkar varor och erbjuder
tjänster. Ett välmående näringsliv
skapar resurserna för att samhället ska
fungera och blomstra.
Vi kristdemokrater vill arbeta för ett
Värnamo där alla hittar en plats i vårt
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gemensamma pussel. Våra familjer.
Vår kommunala förvaltning. Vårt
näringsliv. Våra föreningar. Våra
äldre. Våra skolelever. Våra lärare. Vi
alla – oavsett vilka vi är och hur vi har
hamnat i Värnamo. Vad bra att du
också finns här!
Tillsammans kan vi bygga en
samhällsgemenskap där friheten att
forma sitt eget liv går hand i hand med
ansvaret för sin medmänniska. Vi kan
bygga ett Värnamo som håller
samman. Ingen ska hållas tillbaka och
ingen ska lämnas efter. Ett Värnamo
med frihet utan egoism och solidaritet
utan socialism. En kommun med:
– FRIHET att välja och att utvecklas
som människa i gemenskapen.
– TRYGGHET i vardagen och inför
livets förändringar.
– TILLIT till äldreomsorgen, skolan
och socialtjänsten.
Du ska kunna lita på Värnamo!
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I VÄRNAMO KOMMUN VILL
KRISTDEMOKRATERNA
minska storleken på grupperna i
förskolan – för barnens bästa!

Beställ på
valsedlar@kd.nu
eller hämta
i vallokalen

garantera förskoleplats inom tre
månader – även under obekväm
arbetstid.

VÄLFÄRDSLÖFTET
FÖR VÄRNAMO

Vi lovar inte allt till alla, men vi håller det vi lovar.
I valet 2014 lovade vi bland annat att:
– garantera mångfald och valfrihet i
barnomsorgen,
– arbeta för att rusta upp riksväg 27
och prioritera förbifart Bor,
– arbeta för trygghetsboenden i
kommunen,
– bygga ut fjärrvärmen och öka
andelen miljösmarta energislag
– arbeta för 100 % bredbandstäckning
i hela kommunen.
Allt detta har vi, tillsammans med våra
kollegor i Alliansen, genomfört eller

kommit långt med. Andra förslag
fortsätter vi kämpa för att förverkliga.
Kristdemokratisk politik fokuserar på
välfärden. Vi vill ha servicegarantier
för att det ska vara tydligt vad man kan
förvänta sig som invånare och
företagare i Värnamo kommun. Politik
handlar om att prioritera rätt saker, att
inte lova allt till alla. Detta ställer krav
på att kommunens kärnverksamhet
prioriteras. Vi kommer aldrig slösa
pengar på dyra skrytbyggen istället för
att satsa på välfärden.

upptäcka barn i behov av stöd
tidigt – förskola, skola, BUP och
socialtjänst ska samarbeta.
återinföra tingsrätten och bygga
ut hela rättskedjan.

att alla över 85 år som vill, ska
garanteras plats i särskilt boende.

införa en elevhälsogaranti – varje
elev ska kunna komma i kontakt
med elevhälsan varje dag.
plastbanta kommunen – fasa ut
fossilbaserade plastprodukter.

ha en cykelstrategi - utveckla
cykelstråken i hela kommunen.

VI KANDIDERAR I KOMMUNVALET
Kristdemokraterna i Värnamo kommun har ett starkt och samspelt lag inför valet till
Kommunfullmäktige. Här finns kompetens, erfarenhet och vilja att bidra till en positiv utveckling i
hela kommunen. Vi har två valsedlar med ett trettiotal engagerade kandidater som du kan lägga
din röst på.
Vi siktar på att, tillsammans med våra kollegor i Alliansen, fortsätta ta ansvaret för kommunens
ledning efter valet. Skolan. Äldreomsorgen. Näringslivet. Hela kommunen och alla som lever och
verkar här ska ha möjlighet att hitta en plats i vårt gemensamma pussel.
(Foto: Studiofotograferna)
varnamo.kristdemokraterna.se

KOMMUNVALET 2018

2

