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1. Vilken politisk fråga anser partiet vara den viktigaste i dagsläget? 

 

Krisen i vården. Att kapa vårdköerna som innebär stort lidande, sjukdomar som 

förvärras och minskad överlevnadschans. Vårdköerna har fördubblats sedan 2014. Vi 

vill återinföra kömiljarden för att korta vårdköerna och att staten får huvudansvar för 

sjukvården så att alla får en högkvalitativ, effektiv och jämlik vård. 

 

2. Vilka fem frågor är de för partiet viktigaste frågorna i årets 

valrörelse? (rangordna) 

 

• Staten ska få huvudansvar för sjukvården 

• Avskaffa pensionärsskatten och införa en äldreboendegaranti 

• Vi vill ha 10 000 fler poliser 

• Föräldrar, och inte staten, ska bestämma  

- nej till kvotering av föräldraförsäkringen 

• Integration från dag ett genom ett asylprogram med krav på svensk- och 

samhällsundervisning samt arbete. 

 

3. Vilket är partiets recept för att bekämpa brottslighet samt befrämja 

lag och ordning? 

 

Kristdemokraterna vill öka resurserna till polisen för att klara upp fler brott. Vi har 

föreslagit 10 000 fler poliser. Vi vill höja straffsatserna. Vi vill se en nolltolerans mot 

vardagsbrott med krafttag mot inbrott. Det förebyggande arbetet måste prioriteras för att 

så tidigt som möjligt stoppa unga som hamnat på glid. 

 

4. Hur ser partiets försvarspolitik ut och hur ser partiet på ett svenskt 

medlemskap i NATO? 

 

Resurserna till försvaret måste öka. Kristdemokraterna vill att Sverige satsar 2 procent 

av BNP på försvarsbudgeten. Pengarna ska bland annat användas till att fördubbla 

armén. Vi vill också gå med i Nato. Detta krävs för att den svenska försvarsmakten ska 

ha en sådan organisation och omfattning att den kan försvara Sverige, samverka och 

verka krigsavhållande vid säkerhetspolitiska kriser i närområdet. Försvaret ska också 

utföra insatser utanför närområdet då det främjar freden. 
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5. Hur ser partiets invandringspolitik ut och vilken integrationspolitik 

driver partiet? 
 

Kristdemokraterna värnar om asylrätten. Vi vill upprätta asylansökningsområden för att 

förbättra och snabba upp asylansöknings-processen. Den som får asyl i Sverige ska få 

tillfälligt uppehållstillstånd med rätt till familjeåterförening. Integrationen måste ske 

från dag ett. Alla asylsökande ska genomgå ett asylprogram med krav på svenskunder-

visning, samhällsorientering och arbete. De som får uppehållstillstånd ska snabbt 

etablera sig i samhället. De som saknar skyddsskäl ska utvisas snabbare. 

 

6. Hur vill partiet förändra svensk hälso- och sjukvård?  
 

Vi satsar 27,5 miljarder mer än regeringen på vård och omsorg under 2018-2020. Vi vill 

återinföra kömiljarden för att kapa vårdköerna och stärka rätten att få god vård i tid. 

Staten måste ta huvudansvaret för sjukvården för att alla - i hela landet - ska få tillgång 

till högkvalitativ vård. Vi stärker primärvården för att öka tillgängligheten genom mer 

flexibla öppettider på kvällar och helger – akuten avlastas och resurser styrs till dem 

med störst behov. 

 

7. Vilka partipolitiska åtgärder har partiet på sin agenda för att 

förbättra folkhälsan? 

 

Vi vill ha mer idrott i skolan och vi vill uppmuntra till ökad motion i vardagen genom 

en bättre infrastruktur som gör det tryggt och säkert att gå och cykla. 

 

8. Vad är partiets program för äldreomsorg och pensioner? 

Vi vill ta bort pensionärsskatten helt och införa en äldreboendegaranti där alla över 85 

år ska kunna välja om de vill bo i ett anpassat boende utan någon biståndsbedömning. 

Alla äldre ska ha rätt till hemsjukvård och äldresamtal för att öka trygghet och en god 

vård och omsorg. Vi vill också införa hemtagningsteam som ökar tryggheten vid 

hemgång efter en sjukhusvistelse samt begränsa antalet olika personer som äldre möter i 

hemtjänsten. 

 

9. Vad ser partiet som viktigt i miljöpolitiskt hänseende? 
 

Hejda klimatförändringen. Rädda Östersjön. Fasa ut giftiga ämnen ur vår vardag. 

 

10. Vilka åtgärder vill partiet ta till för att förbättra svenskarnas 

kosthållning? 
 

Kristdemokraterna anser att information och kunskap är grundläggande för en bättre 

folkhälsa. Skola, vård och myndigheter ska bidra till att höja kunskapsnivån om kost 

och dess påverkan på hälsan. Vi vill se ett förstärkt förebyggande arbete i primärvården, 

vilket innebär stöd till bättre egenvård och stöd till ett friskare liv. Kristdemokraterna 

anser vidare att det är viktigt med tydlig innehållsdeklaration och ursprungsmärkning av 

livsmedel så att konsumenterna kan göra medvetna val. Vi föreslår också att en 

utredning ser över flera möjliga vägar för att främja förutsättningarna för hälsosamma 

matvanor och fysisk aktivitet och i förlängningen för en förbättrad folkhälsa. 
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11. Hur ställer sig partiet till att sälja och odla GMO-grödor i 

Sverige?  
 

Vetenskapliga utvärderingar ska vara vägledande för vilka grödor som ska få odlas och 

säljas. 

 

12. Hur vill partiet förbättra den i dag stökiga skolan och undermåliga 

utbildningar? 
 

Extra resurser och fler vuxna i skolan genom skolpeng till skolor i utsatta områden. Fler 

speciallärare och lärare i svenska som andraspråk. Utbyggd elevhälsa. Nationell 

expertgrupp för utsatta skolor. Stäng dåliga skolor. Nära samarbete skola – polis för att 

kunna ingripa i tid när en elev hamnar snett. 

 

13. Hur arbetar partiet för att förbättra svensk nationalekonomi? 
 

Kristdemokraterna vill genomföra reformer för att sänka jobbtrösklar och sänka skatten 

för jobb och underlätta företagande. Bara så kan resurser tillföras den gemensamma 

välfärden. Medborgarna ska kunna lita på att centrala välfärdsfunktioner fungerar. Man 

ska få vård i tid. Äldre som vill ska snabbt få plats i äldreboende. Rättssystemet ska för-

stärkas. Vi måste styra hur våra gemensamma resurser används genom att prioritera och 

välja bort sådant som inte är nödvändigt. Vi vill stoppa slöseriet inom statens finanser 

och många kommuner. 

 

14. Vad anser partiet om kontanter kontra ett kontantlöst samhälle? 

 

Ett väl fungerande samhälle måste kunna erbjuda sina medborgare flera olika 

betalningsmöjligheter. Den informationstekniska utvecklingen mot nya betalningssätt 

ska välkomnas, men inte till priset av att en stor grupp medborgare ställs utanför. Vi vill 

att betalningssystemet ska säkerställa, att kontanter även fortsatt ska kunna användas i 

alla delar av landet och av grupper som inte kan använda sig av elektroniska 

betalningslösningar. 

 

15. Vilka åtgärder anser partiet vara viktigast för att förbättra 

sysselsättningsgraden? 
 

Vi vill sänka trösklarna in på arbetsmark-naden. Därför föreslår vi Inträdesjobb som 

anställningsform, för unga och nyanlända, med en lägre ingångslön och slopad 

arbetsgivaravgift. Dessutom vill vi sänka skatten för utsatta grupper för att göra det 

lönsamt att ta ett jobb. Det är företagen som skapar jobb och därför måste vi ta bort 

regelkrångel, sänka arbetsgivaravgifter och göra LAS mer flexibel. 

 

16. Anser partiet att de lagar som styr den privata yttrandefriheten 

bör förändras på något sätt? 
 

Nej, vi har inga sådana förslag. 
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17. Vad anser partiet om Sveriges EU-medlemskap? Ska Sverige 

stanna kvar i eller gå ur EU? 
 

Sverige ska vara kvar i EU, men EU-samarbetet ska användas på rätt sätt. 

Gränsöverskridande utmaningar ska lösas tillsammans, men allt ska inte beslutas i 

Bryssel, utan ländernas olikheter måste respekteras och beslut fattas på bästa 

ändamålsenliga nivå. 

 

18. Hur bygger vi ett Sverige där svenskarna kommer att vara 

lyckligare än vad de är i dag? 
 

Vi står för en politik som bygger samhället underifrån, genom att ge förutsättningar 

snarare än att styra. Vi har också ett perspektiv om att politiken har sina gränser, att 

människor kan och vill bestämma själva över sina liv i större utsträckning. Vi tror att 

trygga familjer skapar trygga barn och ett gott samhälle. Vi vill därför stödja familjer att 

kunna göra egna val. Vi står för valfrihet för familjer samt i vård och skola. 


