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Riksting med nya stadgar, reviderat 
principprogram och över 300 motioner 
Under fyra dagar samlades kristdemo-
kratiska ombud från hela landet för att 
besluta om nya stadgar, en revidering av 
principprogrammet och över 300 
motioner. Den mest omdebatterade 
frågan var om Kristdemokraterna skulle 

 

lämna Decemberöverenskommelsen 
(DÖ). Andra stora ställningstaganden 
var medlemskap i NATO och beslutet 
att ställa sig bakom lagstiftningen 
om samkönades rätt att prövas som 
adoptiv- föräldrar. Delegationen från 

Jönköpings län fick bland annat 
in meningen ”Den svenska 
kärnkraften ska fasas ut ur 
energisystemet i takt med att 
den ersätts med förnybar 
energi” i principprogrammet. 
Med 24 ombud var Jönköping 
den största delegationen. 
 

Budget 2016 Region Jönköpings län 

Bästa spåret till hälsa och tillväxt 

Region Jönköping läns hälso- och 
sjukvård är en av Sveriges bästa. 
Tack vare ett strategiskt arbete 
och goda medarbetare placeras 
regionen i jämförelser oftast 
bland de bästa i landet. Region-
en är också en mötesplats och 
centrum för kreativitet och 
skaparkraft. En stark entrepren-
örsanda och driftiga företagare 
gör regionen till en av landets 
mest dynamiska småföretagar-
regioner.  
– Hälso- och sjukvård är och 
kommer även framöver vara  

en av regionens huvudupp- 
gifter. Samtidigt som arbetet 
fortsätter för jämlik hälsa och nya 
arbetssätt för bättre kvalitet och 
lägre kostnader inom sjukhus 
vården, satsas 30 miljoner kronor 
på vårdcentralerna. Vår ambition 
är att vårdcentralerna ska vara den 
självklara dörren in till vården, 
säger regionråd Mia Frisk 
 
Resandet kommer att öka kraftigt 
under 2015 och fortsätta öka 
kommande år. Förändringarna 
med bland annat större och färre 

zoner och nytt billigt ungdomskort, 
har tagits emot mycket väl. Den 
största framtidsfrågan inom tåg-
trafiken är förverkligandet av hög-
hastighetskonceptet med Götalands- 
och Europabanan. De regionala järn- 
vägarna ska också fortsatt utvecklas.  
 
Region Jönköpings län ska bli 
Sveriges fjärde största tillväxtregion 
där invånarna har en god hälsa hela 
livet. 

Två röster från Rikstinget 

Mattias Ingeson, Eksjö 

- Det har varit 4 långa men 
spännande dagar. Det går 
verkligen att påverka parti-
ets politik, både i små och 
stora frågor. Vår delegation 
har stått upp för långsiktig-
het och ansvarstagande när 
det gäller såväl princip-

programmet, DÖ och NATO. Under de här dagarna 
har jag träffat en massa engagerade kristdemo-
krater som kämpar för socialt ansvarstagande och 
människovärde. Det ger hopp! 

Jenny Larsen, Vaggeryd 

- Väldigt spännande riksting där 
vi tagit flera stora beslut som är 
viktiga för partiets framtida 
inriktning. DÖ fick mycket 
medial uppmärksamhet och 
även om jönköpings län föreslog 
en försiktigare väg så är det 
positiva att vi som ombud och 
som parti får visa för Sverige att 

våra beslut är något som har inflytande på svensk 
politik. Samvetsfriheten är en viktig principfråga där 
KD bör stå upp för den rätt som finns inskriven i EU 
lag. Ja till Nato. Äntligen! 
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Nu kraftsamlar vi i Habo - tillsammans 

Att vi står upp för ett inklu-
derande samhälle ser vi idag 
när församlingar, företag, 
föreningar och kommunens 
personal kraftsamlar för att 
hjälpa till. Vi ska vara stolta 
trots att det kommer att 
medföra utmaningar och 
kräver stora insatser för många 
– men vi arbetar tillsammans. 

Sverige, Sveriges kommuner 
och därmed Habo står inför 
stora utmaningar. Detta har 
inte undgått någon. Vi ser en 
flyktingström som saknar 
motstycke i efterkrigstiden. 

Idag är den stora skillnaden att 
flyktingströmmen inte kommer 
från vårt närområde utan från 
krigshärdar långt ifrån. Detta 
skapar givetvis en osäkerhet hur 
vi ska bete oss och möta dessa 
människor och en rädsla för det 
som känns okänt och 
främmande. 

För oss i Habo och för oss 
kristdemokrater är det viktigt 
att dessa människor känner sig 
välkomnade i den situation de 
är i. Vi måste stå upp mot det 
främlingshat som vi fick uppleva 
i vårt kommunfullmäktige den 
29 oktober.  

 

Alla kan hjälpa till och det finns 
behov av individuella insatser. 

Något som är skriande är gode 
män eftersom vi idag tar emot 
2-3 ensamkommande ung-
domar i veckan.  

Ta kontakt med Ragnwald 
Ahlnér på tel: 072-372 61 29. 

 

Aktuellt från BUN 
Trycket är stort på våra förskolor, 
ny/gamla avdelningar tas i bruk. Ur 
och Skur kommer att bygga för-
skola. Vårdnadsbidraget kommer 
tyvärr att försvinna, ca 30 familjer 
har vårdnadsbidrag i dag. 15- 
timmarsbarn har fått ändrade tider, 
lämning mellan kl. 8.15 och 11.15. 
Från och med augusti går 
Hagabodaskolans elever i modul-
lokaler då högstadiebyggnaden 
genomgår en stor renovering efter 
fuktskador. Mer info om BUN 
kontakta Marie på 073-394 60 85. 

Aktuellt från SOC 
Det har väl inte undgått någon att det 
är mycket diskussion om äldreom-
sorgen. Det har varit ett turbulent år 
och socialnämnden och kommun-
styrelsen har gett i uppdrag till för-
valtningen att ta fram en handlingsplan. 
Arbetet med handlingsplanen har 
börjat och information om denna har 
kommunicerats. Förvaltningen har ett 
stort arbete framöver och detta 
kommer att pågå under hela 2016. 
 
Mer info om SOC kontakta Hans på 
070-106 24 37. 

Aktuellt från Fritid och Kultur 
Föreningsdialog som i år var i Allians-
kyrkan Furusjö då 28 föreningar var 
samlade. Habo Wolley Jan-Anders Haag 
berätta om vikten att skapa tidiga rela-
tioner med föräldrar. På 4 år har för-
eningen ökat sina ungdomsledare från 
fyra till över femtiofyra. Jessica Ek barn o 
ungdomssamordnare i Habo uppmanade 
föreningar att vara uppmärksamma om 
man misstänker om det finns barn som 
far illa. Nästa år är vi inbjudna till 
Fagerhult.  
Mer info om Fritid och kultur kontakta 
Åke på 073-051 79 86. 

Nu kan du anmäla dig till vår julavslutning den 30 november (Åke 073-051 79 86). Mer info kommer! 
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