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Kristdemokraterna
VÄRDEFULL POLITIK FÖR DIG

DELTA
Arbeta för medmänsklighet i din kommun! 

Du kan delta i kampanjen på många olika sätt.

 
1. HITTA DIN KANDIDAT

Du hittar kandidaterna i din hemkommun i kandidatgallerian:
www.kd.fi/kandidater

Bekanta dig med kandidaterna och kontakta dem gärna!
 

2. DELTA I KAMPANJEN
Du kan stöda kandidaterna på många olika sätt. Bekanta dig med 

kandidaterna via nätet och delta i olika web-undersökningar och förfrågningar. 
Gilla kandidaternas Facebook-profiler och bjud dina vänner 

att också gilla dem. Du kan också stöda kandidatens kommunvalskampanj 
genom donationer.

 
3. KOM MED PÅ EVENEMANG

Följ www.kd.fi web-sidornas händelsekalender och kom med. 
Du kan även hjälpa till – sätta upp tält tillsammans och dela ut broschyrer!

 
4. RÖSTA PÅ OSS 9.4.

Förhandsröstningen sker i hemlandet 29.3. – 4.4. 
och utomlands 29.3. – 1.4. 

Den egentliga valdagen är på söndagen den 9.4.
Kom ihåg att rösta och uppmuntra dina vänner till valurnorna!

www.kd.fi/svenska
Vårt valprogram hittar du 
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ÄLDREOMSORGEN I SKICK

FAMILJERNA OCH BARNEN FÖRST 

FRAMGÅNG GENOM FÖRETAGSAMHET

KONKURRENSKRAFT GENOM 
GOD UTBILDNING

FRISKA UTRYMMEN

 SOTE SKA REFORMERASMÅ BRA TACK VARE MOTION

TRIVSAMMARE MILJÖ, RENARE ENERGI

• Servicen måste höjas till en sådan nivå, att ingen skall behöva vara rädd för att   
 åldras. Därför behövs tillräckligt många händer och en vilja för äkta omsorg.
• Anhörigvårdarnas börda bör underlättas, genom arrangemang för ledighet 
 och hemhjälp.
• Växelverkan mellan generationerna är viktig. Med hjälp av stödpersoner kan   
 ensamhet och otrygghet minskas.
• Vi vill främja en god vård i livets slutskede.

• Vi vill ha en barnvänlig kommun. Stödet till familjerna bör
 förbättras så att föräldrarna klarar vardagen och orkar bättre   
 med sin uppgift.
• Hemvårdsstödet och stödet för privatvård ska bibehållas.
• Vi förespråkar små gruppstorlekar och en tillräcklig 
 personal inom dagvård och skola. Avgifterna för morgon- 
 och eftermiddagsverksamheten bör hållas på en rimlig nivå.

• Företagare ska behandlas väl. Alla näringslivstjänster ska vara tillgängliga från   
 ett och samma ställe. Tillståndsärenden ska skötas smidigt och planläggningen 
 ska hanteras jämlikt.
• Lokala företag ska beaktas vid kommunernas anskaffningar. TE-tjänsterna ska 
 förnyas i syfte att främja sysselsättningen och stödja lokala företag.
• Det ska alltid löna sig att ta emot arbete. Beskattningen ska hållas på en rimlig 
 nivå och skatteliknande avgifter ska undvikas.
•	Kommunerna	ska	vara	goda	arbetsgivare.	Vi	vill	satsa	på	välbefinnande	i	arbetslivet.

• Kunskapsresultaten måste bli bättre. Finlands framgång bygger 
 på goda kunskaper.
• Alla unga har rätt till en studieplats efter grundskolan. Antalet  
 närvarotimmar ska ökas. Vi gör slut på mobbningen.
• Utbildningen ska utvecklas utgående från näringslivets behov.
• Sommarpsalmen bör få höras i våra skolor. Vi vill värna om det  
	 finländska	kristna	kulturarvet.

•  Vi vill ha en mögelfri kommun. Det är sjukt att spara på friska utrymmen.
• För att undvika nya problem med dålig inomhusluft, krävs det en 
 effektivare övervakning av byggnadsverksamheten.

• Vi vill ha ett heltäckande servicelöfte. Service på det egna   
 modersmålet och tillgång till snabb vård nära boningsorten   
 måste prioriteras. Hälsoskillnaderna inom landet ska minskas.
• Vi satsar mera på primärhälsovården, skapar smidiga vårdkedjor  
 och erbjuder mera förebyggande åtgärder. Valfriheten ska utökas  
 via servicesedeln.
• Vi satsar på förebyggande åtgärder inom missbrukarvården. 
	 Det	ska	finnas	tillräcklig	tillgång	till	mentalvårdstjänster.
• Social- och hälsovårdsreformen får inte leda till att privata företag  
 plockar russin ur kakan, eller att landskapen blir en byråkratisk  
 institution.

• Rörelse–programmet i skolan ska tas i bruk i alla kommuner, 
 parallellt med mera idrottslig eftermiddagsverksamhet. Alla barn 
 ska ha möjlighet att utöva åtminstone en hobbyverksamhet oavsett  
 familjens ekonomiska situation.
• Kommunerna och idrottsföreningarna ska gemensamt jobba för   
 hälsofrämjande åtgärder. Väl underhållna motionsställen, friluftsle- 
 der, gång- och cykelbanor lockar till mera aktivitet.  

• Vi värnar om miljön. Vattendragen ska hållas rena, närmiljön och parkerna 
 ska vara trivsamma.  
•	Vi	förespråkar	smidiga	och	förmånliga	kollektivtrafikförbindelser.
• Vi vill främja cirkulär ekonomi, användandet av förnybar energi 
 och minskande av avfall.
• Energi ska också produceras decentraliserat. Medborgarna ska beredas 
 möjligheter att själva producera sin elektricitet.


