
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

VÄLJ
KRIST-
DEMO-
KRATERNA!

KOMMUNVALET
VÄRNAMO
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Kristdemokratisk politik fokuserar på välfärden. Politik handlar om att
prioritera rätt saker, att inte lova allt till alla. Vårt välfärdslöfte är att
prioritera kommunens kärnverksamhet. Vi kommer aldrig att slösa pengar

på dyra skrytbyggen istället för att satsa på välfärden.

Tänk om och rösta på Kristdemokraterna den 9 september!

I VÄRNAMO KOMMUN VILL KRISTDEMOKRATERNA PRIORITERA

Du ska
kunna lita
på Värnamo!

Tänk om! Tänk
servicegarantier.
Tänk dig ett Värnamo med
servicegarantier. Där det är
tydligt vad man kan förvänta sig
som invånare och företagare i
kommunen.

Tänk om! Tänk solidaritet.

Tänk dig ett Värnamo där
friheten att forma sitt eget liv går
hand i hand med ansvaret för sin
medmänniska.

Tänk om! Tänk
samhällsgemenskap.
Tänk dig ett Värnamo som håller
samman – ingen ska hållas
tillbaka och ingen ska lämnas
efter. Frihet utan egoism och
solidaritet utan socialism.

Tänk om! Tänk mänsklig
tillväxt.
Tänk dig ett Värnamo som växer i
mänsklig skala och där det är
möjligt för alla att växa och
utvecklas som människor i
gemenskapen.

DU SKA KUNNA LITA PÅ VÄRNAMO

Valmanifest för frihet, trygghet och tillit
Kristdemokraterna Värnamo

Webbplats: varnamo.kristdemokraterna.se, e-post: varnamo@kristdemokraterna.se

Facebook, Twitter och Instagram: @KDVarnamo

Tänk om det viktigaste i livet inte är att lyckas bäst?
Tänk om det viktigaste i livet inte är slutsumman på lönebeskedet?
Tänk om det viktigaste i livet inte handlar om pengar, popularitet och prestige utan

om de människor vi har allra närmast oss? Det är i alla fall så vi kristdemokrater tänker.

Livet är gemenskap. Vår första och viktigaste gemenskap är familjen. I familjen får vi
möjlighet att ge och möta kärlek, omtanke och förståelse. Vi  får också möta krav och ta
ansvar. Familjen som gemenskap svarar mot vårt djupaste behov – behovet att bli sedd
och inte vara utbytbar. Trygga familjer och andra nära gemenskaper är därför en
förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Samhällsgemenskap bygger vi gemensamt!

Tänk om! Kom med oss och bygg ett Värnamo 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!

● en elevhälsogaranti – varje elev ska
kunna komma i kontakt med
elevhälsan varje dag.
● ”Äldre direkt” – en tjänst i
kontaktcentret dit äldre kan vända sig
för att få vägledning och hjälp.
● att minska storleken på grupperna i
förskolan – för barnens bästa!
● att upptäcka barn i behov av stöd
tidigt – förskola, skola, BUP och
socialtjänst ska samarbeta.
● att plastbanta kommunen – fasa ut
fossilbaserade plastprodukter.
● garanterad barnomsorgsplats inom
tre månader.
● en cykelstrategi – utveckla
cykelstråken i hela kommunen.

● mer närodlat i kommunens
måltidsservice.
● att utveckla kransorterna.
● grönt samhällsbyggande.
● ett fortsatt varmt näringslivsklimat.


