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Ebba	Busch	Thor	hyllade	
Jönköpings	distrikt	

Ett	lyckat	Höstkonvent	i	Habo	
Partidistriktets	första	Höstkonvent		
blev	ett	lyckat	arrangemang.	
Kristdemokrater	från	hela	länet	
samlades	för	att	lyssna	på	Jakob	
Forssmed	som	talade	om	välfärdens	
utmaningar	och	de	kristdemokrat-
iska	lösningarna,	och	ett	panelsamtal	
om	hur	vi	förverkligar	kristdemo-
kratisk	politik	på	riks-,	regional-	och	
kommunal	nivå.		
Under	eftermiddagen	hölls	tre	
seminarier:	
En	ny	socialpolitik	med	Emma	
Henriksson	
Kommunal	skolpolitik	med	tre			
lokala	skolpolitiker	
Integration-	goda	exempel	från	
verkligheten	med	tre	engagerade	
kristdemokrater.		

Seminarierna	öppnade	
upp	för	uppskattade	
samtal	om	politikens	
verklighet	och	ideologiska	
principer.	
Planera	in	2017	års	
Höstkonvent	den	25	
november	redan	nu.	
	

Tid	att	skriva	
rikstingsmotioner?	
Hösten	2017	samlas	
Kristdemokraterna	till	riksting	i	
Uppsala.		
Du	har	möjlighet	att	påverka	vad	
partiet	ska	driva	för	politik		
–	skriv	rikstingsmotioner!	
	
Motionera	skickar	du	sedan	till		din	
partiavdelning	som	tar	upp	den	på	
årsmötet.	
	
Därefter	behandlas	motionen	på	
partidistriktets	årsmöte	18	mars	
innan	de	skickas	vidare	till	
partistyrelsen	och	rikstinget	
	
TA	CHANSEN	ATT	PÅVERKA!	

Familj	
-	Jobbskatteavdrag	för	
föräldrar		
-	Höjt	bostadsbidrag	för	
barnfamiljer	
-	Barnomsorgspeng	
-	Öka	möjligheten	att	
överlåta	föräldrapenning		
-	Familjeåterförening	
-	Valfrihet	i	
föräldraförsäkringen	
	
	

Jobb	
-	Dubbelt	för	nyanlända,	
personer	långt	från	
arbetsmarknaden	och	
unga	
-	Introduktions-
anställningar	
-	Satsning	på	yrkesvux	
-	Matchning	mot	
bristyrken	

					Äldre	
-	Sänkt	skatt	till	
pensionärer		
-	Höjt	bostadstillägg	
-	Dubbelt	
jobbskatteavdrag	
-	Äldreboendegaranti	

				Trygghet	
-	2000	poliser	till	2020	
-	Kvalitetssatsningar	
inom	vård	och	omsorg	
-	Enklare	att	åtala	
nätbrott	
-	Satsning	på	elevhälsan	
-	Föräldrastödjande	
utbildningar	

Kristdemokraternas	fyra	fokus	områden	
-	Sverige	behöver	åtminstone	ett	parti	som	förstår	familjens	betydelse.	Åtminstone	ett	
parti	som	talar	för	de	äldre.	Åtminstone	ett	parti	som	förstår	djupet	i	begreppet	
samhällsgemenskap.	Sverige	behöver	åtminstone	ett	parti	som	är	en	röst	för		
förändring,	och	vars	idéer	bärs	av	insikten	om	alla	människors	unika	värde.	Detta	är	vårt						
																																											fokus	och	vår	plan	för	Sverige!,	Ebba	Busch-Thor	
	



Vi behöver Dig – boka dessa två viktiga datum!

Nästa valrörelse börjar nu.

habo.kristdemokraterna.se

vitsippan från habo partiavdelning december 2016

Halvtid – och Kristdemokraterna påverkar.
Nu har halva mandatperioden gått. Två år där vi Kristdemokrater har haft en framskjuten position i Habo. Många undrade hur 
det skulle fungera med den nya majoriteten och det med all rätt. Men när vi beslutade att vara med och ta ansvar tillsammans 
med S,C och MP tvekade vi inte. Vi såg stora möjligheter med detta och har visat att det fungerar. Kristdemokraterna i Habo har 
aldrig haft sådant inflytande som vi har nu med en kommunalrådspost, ordförande klubban i Socialnämnden, Byggnadsnämn-
den och Fritid- och kulturnämnden. Dessutom andre vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen.

För att belysa vad vi drivit under denna period finns framför allt två stora projekt. Det är förverkligande av Träffpunkt Habo för 
seniorer. Detta är en verksamhet som tack vare engagerade och positiva medarbetare och volontärer skapat ett avtryck i samhäl-
let och blivit en naturlig mötesplats. Vi har också drivit frågan om ombyggnation av demensavdelningarna på Kärrsgården. Detta 
är ett projekt som kommer att starta under 2017 för att färdigställas 2018. I årets budget har vi tillsammans med övriga majo-
ritetspartier tillfört skolan 13,7 milj kr för att kunna satsa på barn med särskilda behov, satsning på ett arbetsmiljöprojekt inom 
äldreomsorgen. Men också satsning på ett projekt i kommunen för kvinnor som lider av psykisk ohälsa etc. Givetvis hade inte 
dessa satsningar kunna bli verklighet om vi inte haft en stark och enig majoritet.

Vi kommer också att presentera det starkaste bokslutet i Habo kommuns historia samtidigt som den budget som ligger för 2017 
är stark. Men givetvis står vi också inför utmaningar, vi vet att vi har stora investeringar, skola och omsorg måste fungera och 
kunna utvecklas. Därför måste vi vara tydliga och tro på det vi gör, men också att vi får stöd för vårt arbete bland våra medlam-
mar och sympatisörer även om det är beslut som kan vara tuffa. Vi ska vara stolta över vår kommun – vi har en bra organisation 
och engagerade medarbetare. Detta ska vi förvalta och fortsätta utveckla framöver. Nu önskar jag alla en riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt år och tack till alla som på ett eller annat sätt varit delaktiga i vårt arbete! Hans Jarstig/Gruppledare

Kick off månd 9/1 kl 18.00
Bjud med någon eller några. Fundera på: Vad för-
väntar vi oss, vad är bra idag och vad kan bli bättre, 
hur mobiliserar vi – vilka frågor vill vi lyfta fram, 
återväxten i partiet eller något annat som ligger dig 
”varmt om hjärtat”. Mer info kommer!

Årsmöte månd 20/2 kl 18.30
Välkommen till vårt årsmöte. Vi kommer att ha det-
ta i St: Johannes förutom sedvanliga förhandlingar 
kommer vi att få lyssna till någon intressant person 
som delar med sig av sina erfarenheter. 

Mer info kommer!

Har du frågor om vad som händer i de olika styrelserna 
och nämnderna – lyft luren och ring!
Hans Jarstig. Tel: 070-106 24 37 (KS, Socialnämnd, allmänt), Lars Davidsson. Tel: 070-511 67 69 (Byggnadsnämnden, KS), 

Marie Lindholm. Tel: 073-394 60 85 (Barn och Utbildningsnämnden), Åke Lundgren. Tel: 070-051 79 86 (Fritid och Kultur) 

eller Johan Wållgren Tel: 070-4174301 (Miljönämnden).


