
Ja Nej

Trots att undersökningar visar 
att vi vill bestämma själv över val till skola, vård och 
omsorg och trots att privata företag ger minst lika 
bra kvalité som det offentliga, höjs nu röster om att 
stänga den möjligheten genom vinstförbud. !
Jag är övertygad om att det är fel väg.   !
Både individen och samhällsekonomin kräver att 
det finns alternativ och att fler får bidra till vår 
välfärd. Samtidigt är det viktigt att se bristerna i 
systemet. Steget till fler aktörer, kräver bättre 
kompetens bland politiker och bättre 
kontrollsystem. Fler aktörer är ett måste för att möta 
framtidens utmaningar och därför vill jag se ett 
större fokus på kvalitetskrav istället för att reglera 
bort din rätt att bestämma genom vinstförbud.  
Stoppa vinster i välfärden låter enkelt. Men då 
försvinner också din möjlighet att bestämma själv.

Bestäm själv 
Vilket Sverige vill du bo i? Ett där politiker 
och tjänstemän bestämmer dina val eller ett 
Sverige där Du får möjlighet att välja själv? 
Ska 80-åringen få välja ett äldreboende 
med trädgårdsinriktning? Ska du få välja 
barnomsorg och skola till ditt barn? Det 
anser jag, men det hotas nu av politiker 
inför valet!  
!
Därför söker jag din röst för att du ska få: 
‣ Bestäm själv: förskola/skola till dina barn  
‣ Bestäm själv: utförare i vård och omsorg 
‣ Bestäm själv: över din vardag 

Vänd på kortet för att få veta mer!

Med min bakgrund inom vården har 
jag sett behovet av nya idéer. Vi behöver nya idéer 
och initiativ för en bättre äldreomsorg, förskola och 
skola. De grundläggs när du får bestämma själv 
vad som är viktigt och där även privata företag får 
bidra till vår välfärd.  !
Jag vill göra din röst hörd. Skriv gärna till mig om 
du vill bestämma själv. Är du övertygad? Kryssa mig 
på kommun- och riksdagslistan. !
Mina övriga valfrågor 
‣ Förbättrat företagsklimat  
‣ En arbetsmarknad som inkluderar alla 
‣ Minskade barngrupper i förskolan !
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Vill du att den äldre får bestämma äldreboende själv?
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