
Den kommunala ekonomin är minst sagt ansträngd i många 
av landets och länets kommuner. Man står inför stora utma-
ningar framför allt inom olika delar i välfärden. 

Habo är inget undantag, trots den goda ekonomin och bra 
resultat som vi haft de senaste åren, prognosen för 2019 ser 
mycket god ut.

Vi ser att kommunens prognostiserade resultat för 2020-
2022 kommer att bli lägre. Trots detta satsar vi ca 27 Mkr 
2020 på skola och omsorg där merparten av pengarna satsas 
på skolan. Det är positivt att vi kan göra detta. 

Under perioden kommer vi bland annat att investera i ny 
skola och förskola.En fråga som varit angelägen för oss i 
KD är den konstfrusna isbanan. Vi ser att vi måste priorite-
ra skola där sporthall ingår framför isbanan i detta läge. Vi 
vet att ”halltider” är en stor utmaning.

Inom äldreomsorgen har vi under ett antal år arbetat med 
att anpassa kostnaderna till vad som kan förväntas. Det-
ta har varit ett tufft arbete men nödvändigt för att möta 
framtidens utmaningar inom bland annat äldreomsorgen. 
Genom Habos demografi ligger vi ett antal år efter andra 
kommuner i detta.

I kommande budget satsar vi bland annat medel för god 
arbetsmiljö inom omsorgen, detta för att lyfta våra medar-
betare i deras arbete med våra invånare.

Det finns flera utmaningar som vi inte kan råda över, vi har 
statens övervältringar av kostnader inom LSS och personlig 
assistans, de nya arbetssätt som krävs genom vad man kallar 
heltid som norm. Att få arbeta heltid är viktigt – alla som 
önskar ska ha rätt till det.
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Alliansens och KDs för-
slag till budget i Habo 
– satsningar på skolan

Kommande besök

Kontakt: 
Hans Jarstig. Tel: 070-106 24 37 (gruppledare), Ragnwald Alnér. Tel: 072-372 61 29 (ordförande KD i Habo), Åke Lundgren. Tel: 073-051 79 86 
(styrelseledamot).

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

Är det något du funderar över – då ska 
du slå slå en signal eller maila. Det kan 
vara frågor som rör kommunen eller 
regionen. Bättre att ta kontakt än att 

leva i ovisshet…

Hans Jarstig, tel: 070-106 24 37 eller 
hans.jarstig@kristdemokraterna,sew 

Andreas Carlson besöker Habo under novem-
ber, fokus kommer att ligga på trygghet men 
också eventuella företagsbesök. 
Måndagen den 17 februari får vi besök av 
Acko Ankarberg Johansson. Hon kommer 
bland annat att medverka vid vårt årsmöte. 
Mer information om detta besök kommer.
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Ebba Busch Thor hyllade 
Jönköpings distrikt 

 

1-3 november: KDUs Riksmöte i Jönköping 
Distriktets KDU’are står som värd för ungdomsförbundets 
högst beslutande organ. 
8-10 november: Riksting i Umeå 
22 ombud från distriktet finns på plats i Umeå för att fatta 
beslut om partiets inriktning i många frågor samt rösta fram 
partistyrelse 
23 november:  Höstkonvent i Värnamo 
Heldag med utbildning (fm) och stämmoförhandlingar (em) 
 

   
Höstkampanjen är 
här med fokus på 
trygghet. Vi satsar 
mestadels på Face- 
book, med temat: 
”Ett Sverige att lita 
på!”. 
Dels handlar det om att vård och omsorg måste 
fungera. Vårdköerna har nått rekordnivåer och 
nu har nästan 140.000 väntat olagligt länge på 
att få vård. 
Utöver detta måste brottsligheten tas på allvar, 
brottslingar ska ställas inför rätta, brottsoffren 
ska få upprättelse samt att vi måste ta tag i 
bakomliggande sociala orsaker till kriminalitet; 
annars tar den här utvecklingen aldrig slut.  
 
Till största del kampanjar vi i sociala medier 
(där vi är störst i länet enligt aktuella mätning-
ar), så var med och gilla/dela/kommentera på 
Facebook.  

 

 
 

  

 
 
I dagarna börjar Robert  
Wahlström, från Ödes- 
hög, sin tjänst som  
regionombudsman för  
region Sydost, d.v.s.  
Jönköpings, Östergöt- 
lands och Kalmar län, 
inklusive Öland, samt  
Gotland. 
Roberts arbetsuppgift handlar bl.a. om att bistå 
distriktsledningar, tjänstemän och andra med 
ledande partifunktioner i region Sydost samt ha 
ansvar för att utbildningar och kampanjaktivi- 
teter genomförs. 
Vi hälsar Robert välkommen & lycka till i sin roll 
som regionombudsman! 
 

 
Pia Steensland, partiets talesperson i funktionshinder-
frågor kämpar vidare och pressar regeringen i LSS-frågan. 

 

Enbart en av landets 21 sjukvårdsregioner har 
en ekonomi i balans – det är Region Jönköpings 
län. 
Mia Frisk, regionstyrelsens ordförande och 
nyligen nominerad till en plats i partistyrelsen: 
”Jag är tacksam att vi tillsammans politiskt och 
medarbetare orkat hålla i detta arbete. Nu ser vi 
resultatet av arbetet men det betyder inte att 
arbetet är över. Vi måste hela tiden jobba 
långsiktigt med att hålla ekonomin i balans och 
hushålla med våra gemensamma resurser på 
bästa sätt.” 

Enligt senaste Poll 
of Polls (Dagens 
Samhälle) ligger 
vi på åtta procent. 
Och Ebbas result-
at i förtroende-
mätningarna är 
rekordhöga.  
Ser bra ut. 


