För kristdemokraterna är den kommunala
basservicen en hjärtesak.
Vi vill att din hemkommun sköts på ett ansvarsfullt
och sakligt sätt i konstruktivt samarbete.
En fungerande livskraftspolitik utgör basen för en
sund kommunal ekonomi. Vi bygger kommuner
där det är en glädje att bo, arbeta och vara
företagsam.
Vi vill satsa på högkvalitativ grundutbildning,
trygg småbarnspedagogik och mångsidiga
hobbymöjligheter.
Vi bygger kommuner där det är bra och tryggt
att åldras, de svaga tas om hand och varje ung
människa hittar sin plats.

Sari Essayah
Ordförande, Kristdemokraterna

Välj din egen kandidat och rösta!
Bekanta dig med KD-kandidaterna på din hemort på vår webbplats i
kandidatgalleriet www.kd.fi/kandidater
Förhandsröstning i Finland 7-13.4.2021, då du kan rösta var som helst
på något av Finlands tusentals förhandsröstningsställen.
Den egentliga valdagen är söndag 18.4.2021, då du kan rösta endast
i den vallokal som meddelats dig per post.
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Hela kommunen med genom arbete och företagsamhet

Det är sjukt att spara på hälsan

• Arbete ska vara lönsamt och beskattningen rimlig.
Välfärd kan inte byggas med skulder.
• Företagare ska inte bollas av och an utan betjänas. Tjänster för livskraft
vid en lucka. Smidigt fungerande planerings- och tillståndsärenden.
• Offentlig upphandling bör främja sysselsättningen och livskraften i den
egna regionen.
• Kommunerna ska vara goda arbetsgivare. Välbefinnande i arbetet ger
inbesparingar.

• Nära tillgång till läkare. Sote-tjänster i form av närservice.
• En förnuftig kommun arbetar hälsofrämjande.
• Preventiv lågtröskelservice inom missbrukar- och mentalvården.
• Fpa-transporterna i skick och förnuftig upphandling.
• Trygg äldre- och handikappservice enligt klientens behov.

Prioritering av barn och familjer
• Föräldrarnas rätt att välja vårdform för sina barn. Vi försvarar
kommuntillägget för hemvård och privat vårdstöd.
• Vuxnas tid ökar kvaliteten i vården. Vi försvarar små gruppstorlekar.
• Garanterad hobby för varje barn och ungdom. Satsningar på
ungdomsarbete och integration.

Varje elev delaktig
• Vi vill bevara nätverken av närskolor. Lämpligt små undervisningsgrupper
säkerställer bäst lärandet, arbetsron och lärarnas ork.
• En trygg skoldag. Slut på mobbning.
• Fostran bygger på värderingar. Vårt kristna kulturarv bör inte döljas.
• Fungerande elevvård och lärandestöd även på andra stadiet.
• Yrkesskickligheten ökar bäst genom närundervisning.

Varje mor- och farförälder med
• Tid och kvalitet i de äldres hemvård till rimlig kostnad.
• Tillräckliga resurser till närståendevården samt skattefritt vårdstöd.
• Närståendevårdarna garanteras lediga dagar, rekreation och rehabilitering.
• Alternativ i äldrevården, mera gemensamt boende samt familjevård.
Vårdplats i närheten av de egna.
• Tillräckligt med vårdare i dygnetruntvård och bättre vårdkultur.

Trygghet i vardagen är en grundrättighet
• Trygga vägar och gator i gott skick under alla årstider.
• Åtgärda marginalisering, drogproblem och brottslighet.
• Vi förbereder oss för kriser. Beredskapsplaner i skick.

Motion och kultur skapar välmående
• Goda möjligheter till motion för alla, från spädbarn till seniorer och
konvalescenter till tävlingsidrottare. Lokala idrottsanläggningar i skick!
• Vi försvarar avgiftsfria och högkvalitativa bibliotekstjänster.
• Vi stöder verksamheten i medborgarinstitut och konstinstitutioner.

Miljövänliga lösningar
•Närnatur för alla! Grönområden bevaras i planeringen.
•Kollektivtrafik till rimliga priser bör garanteras.
•Ren inomhusluft i alla offentliga byggnader.
•Ökad cirkulär ekonomi och avfallshantering.
•Energilösningar med klimatvänlighet och försörjningstrygghet.

