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Välfärdslöftet i Jönköpings län

VITSIPPAN
NYHETSBREV FRÅN KRISTDEMOKRATERNA

På Höstkonventet antogs Kristdemokraternas regionala valprogrammet för 2018 – Välfärdslöftet för 
Jönköpings län.
Vi måste vända den negativa utvecklingen som vi ser breder ut sig. Det är dags att återupprätta väl-
färdslöftet. Vi vill stå för förändring. En förändring driven av hopp – inte hat. En förändring som 
inkluderar – inte exkluderar. En förändring som ser problem och löser dem– inte underblåser dem. 
Välfärdslöftet för Jönköpings län omfattar både hälso- och sjukvård och regional utveckling. Som 
kristdemokrater vill vi jobba för ett tryggt och säkert samhälle – för alla. Där hela länet och alla männi-
skor som bor här ges förutsättningar att leva och utvecklas. Ett samhälle där företag kan växa och frodas. 
Där vården är trygg, nära och tillgänglig för fler. Ett län som är bästa plasten att växa upp och åldras på.

För oss Kristdemokrater i Habo gäller samma fokus. Vi vill vara med och förändra!

• Polisnärvaro i länets alla kommuner måste öka.
• Pensionärsskatten ska slopas.
• Regionen och kommunerna ska inte överta föreningars, 
 församlingars, företags och enskildas ansvar eller uppgifter.
• Bredbandsutbyggnad, fiber och god mobiltäckning ska finnas för   
 alla i hela länet.
• Länets tre akutsjukhus ska bevaras och utvecklas med tydliga   
 specialiteter.

• Tillgängligheten till 1177 vårdguiden ska bli bättre
• Tillgängligheten till kollektivtrafik på landsbygden genom när-
 trafik, öppen för alla, ska öka.
• Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) ska förstärkas för att korta   
 väntetiderna.
• Regionen och kommunerna ska i samverkan utveckla vård och   
 omvårdnad.

Här är några punkter ur vårt valprogram. Hela programmet innehåller ca 50 punkter.

1. Ebba Busch Thor
2. Andreas Carlson
3. Lars Adaktusson
4. Acko Ankarberg Johansson
5. Mattias Ingeson
6. Irene Oskarsson
7. Anton Axelsson
8. Camilla Rinaldo Miller
9. Hans Jarstig
10. Maria Sandberg
11. Simon Rundqvist
12. Monica Samuelsson
13. Stefan Gustafsson
14. Margareta Andersson

15. Haykanush Vardanyan
16. Pia Skogsberg
17. Mats Antonsson
18. Esther Oscarsson
19. Peter Iveroth
20. Jenny Larsen
21. Åke Lundgren
22. Sofia Isaksson
23. Ibrahim Candemir
24. Anne-Christine Backlund
25. LarsÅke Magnusson
26. Cecilia Hjorth Attefall
27. Torbjörn Eriksson

1. Mia Frisk
2. Acko Ankarberg Johansson
3. Peter Iveroth
4. Elisabeth Englund 
5. Hans Jarstig
6. Jonas Lindh,
7. Susanne Agebring
8. Patrik Skogward
9. Erik Lagärde
10. Per Högberg
11. Eva Stråth 
12. Simon Löfgren
13. Haykanush Vardanyan
14. Nils-Erik Emme

15. Pernilla Freij 
16. Olof Landgren
17. Marie Lindholm
18. Gia Syraha
19. Emanuel Foglander
20. Susanne Wismen
21. Björn Deichman
22. Ulla Gunnevik Sandstedt
23. Merahi Ahferom
24. Gabriella Lönn
25. Eva Berntsson
26. Lars Eriksson

Valsedlarna för riksdag och region antagna. 
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VITSIPPAN

5 februari kl. 18.30

När du diskuterar med grannen…

Habos Lucia 2017 blev

Kommunens budget för 2018-2019

Antagen
Budget för Habo kommun antogs i Kommunfullmäktige den 30/11.
2018 kommer att bli ett utmanande år för Habo kommun. Glädjande är att vår majoritets budget antogs utan voteringar. Liberaler-
na hade några säryrkanden med det lyckades vi kristdemokrater undvika. Bland annat ville man inte ge extra pengar till Familje-
centralen. Samtliga nämnder får en utökad budget jämfört med 2017, störst ökning har Barn och Utbildningsnämnden och därefter 
Socialnämnden.

Som det ser ut gör Habo kommun ett gott bokslut 2017 trotas att både Socialnämnden och Barn och Utbildningsnämnden inte 
håller sina budgetar.Investeringarna 2017-2020 är höga. Vill ni få ytterligare information om budget kan den laddas ner från www.
habokommun.se.

Årsmöte

Detta har KD i Habo 
åstadkommit 

Tova Östman

Boka detta datum redan nu. Cecilia Hjort Attefall blir gästtalare 
under årsmötet som kommer att vara i S:t Johannes. 

Mer information kommer!

Nu när vi bara har ca 9 månader kvar till valet måste vi fundera 
på – har vi gjort skillnad? Det har vi. Vi har gått i bräschen 
för att bland annat nedanstående punkter blivit verklighet eller 
håller på att förverkligas. Ta med detta när din granne eller vän 
undrar vad har egentligen KD gjort. Vi gör skillnad!

• Familjecentralen
• Träffpunkt Habo för seniorer
• Gruppbostad
• Säkerställande av Mötesplas Habo för 2018
• Säkerställande för nätverket Ensamkommande
• Ombyggnation av demensenheten på Kärrsgården

Detta var några saker vi drivit och fåt se förverkligade.
Hans Jarstig hade nöjet att kora årets Lucia efter att det lottats 
vem den lyckliga skulle bli. Tova har nummer 2. 

NYHETSBREV FRÅN KRISTDEMOKRATERNA

I nästa nummer av Vitsippan 
som kommer i februari 

berättar vi hur valåret 2018 
ska bli en succé…

December 2017



Du kan nominera genom att gå in på: http://wp.kristdemokraterna.se/habo/ eller
https://goo.gl/forms/YlrUTKE9lLdeGnS43

Än är det inte för sent att nominera till kommunvalet i Habo

Lämna Dina förslag till Ragnwald Ahlnér! Du kan skicka SMS på 072-372 61 29 eller mejla till 
ragnwald.ahlner@kristdemokraterna.se. Du kan också skriva ut och fylla i talongen nedan och skicka den till: 
Ragnwald Ahlnér, Sjöhagavägen 11, 566 91 Furusjö.

Vilka tycker du ska representera KRISTDEMOKRATERNA i Habo kommun efter valet 2018?  Alla medlemmar har rätt och 
möjlighet att nominera kandidater. 

Skriv ett namn på varje rad och skriv gärna något mer om vem personen är,  ex Anna Andreasson, lärare på Ankeborgsskolan. 
Räcker inte raderna så är det bara att gå in en gång till. Och självklart går det jättebra att nominera sig själv.

Har du frågor om vad som händer i de olika styrelserna och 
nämnderna – tveka inte 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: 073-051 79 86 (Fritid och Kultur) eller Johan Wållgren Tel: 070-417 43 
01 (Miljönämnden).

http://wp.kristdemokraterna.se/habo/

Jag nominerar:

1)  .................................................................................................................................................................................................................................

2)  .................................................................................................................................................................................................................................

3)  .................................................................................................................................................................................................................................

4)  .................................................................................................................................................................................................................................

5)  .................................................................................................................................................................................................................................

6)  .................................................................................................................................................................................................................................

7)  .................................................................................................................................................................................................................................

8)  .................................................................................................................................................................................................................................

9)  .................................................................................................................................................................................................................................

10)  ..............................................................................................................................................................................................................................
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