
 

 



Jönköping 2020-02-19                

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  FÖR ÅR 2019 – KRISTDEMOKRATERNA –  

JÖNKÖPINGS KOMMUNDELSFÖRENING  

 

1 – INLEDNING  

 

2019 inleddes på riksplanet med en turbulent tid där efterdyningarna av valet 2018 slutligen 

resulterade i att Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildade regering med stöd av 

Centerpartiet och Liberalerna. Detta sedan de fyra partierna framförhandlat en 

överenskommelse – Januariöverenskommelsen – där man i 73 punkter kommit överens om 

hur de gemensamt ville styra landet. 

 

Socialdemokraternas intresse av att behålla makten var större än politikens innehåll, vilket 

innebar att man tillsammans med Miljöpartiet var beredd att dagtinga med flera av sina 

traditionella och grundläggande ståndpunkter. Med andra ord, om S o MP bara fick behålla 

makten så kunde man tänka sig att göra det även om priset var att man tvingades driva 

borgerlig politik! 

 

I skrivande stund, januari 2020, kan vi notera att den gamla föreställningen att 

Vänsterpartiet alltid varit berett att stödja Socialdemokraterna nu fått sig en törn. V  anser 

nämligen att S nu hamnat till höger om Moderaterna vad gäller respekten för den svenska 

välfärden. En situation som ledde fram till att V krokade arm med Moderaterna och 

Kristdemokraterna och föreslog ökad satsning på välfärdens kärna genom att föreslå 7,5 

miljarder istället för  regeringens  förslag om 5,0 miljarder som  ökat stöd till kommuner och 

regioner år 2020. Oppositionens förslag förväntas få stöd i Riksdagen av 

Sverigedemokraterna. 

 

När den gemensamma plattformen för politiken vittrar sönder, vilket den tycks göra för den 

nuvarande regeringen och dess stödpartier, kan vi nog förvänta oss en fortsatt skakig resa i 

den svenska rikspolitiken under den närmaste tiden! 

 



2 – EU-VALRÖRELSEN 2019 

 

2019 kom också att i hög grad bestå av valrörelse i samband med EU-valet 2019-05-26.  Ett 

antal aktiviteter genomfördes under våren, dels som uppstart efter valet hösten 2018 och 

dels i samband med EU-valet. 

 

Det var utbildningsdagar för förtroendevalda där Andreas Carlson, gruppledare för KD i 

Sveriges Riksdag, höll i en dag. Mia Frisk, ordförande för regionstyrelsen i Jönköpings län, 

höll i en dag och slutligen Andreas Sturesson, kommunalråd i Jönköping, en dag.  

 

 

Tillfällen där ett antal av våra närmare 100 förtroendevalda i Jönköpings kommun och 

Region Jönköpings län fick fördjupa sig i lärandet av det praktiska politiska hantverket. 

 

Den 15 april var det fullt hus på Restaurang Harrys där Ebba Busch, Sara Skyttedal och David 

Lega mötte Jönköpingspubliken och gav goda råd till att lägga sin röst på KD. 

 

Under den komprimerade EU-valrörelsen var ett antal av våra medlemmar aktiva genom att 

dela ut valmaterial till hushållen. En viktig insats som vi är tacksamma för. 

 

Den 3 maj var det dags att affischera inför EU-valet och ett antal medlemmar ställde upp 

med släpvagn, slägga och skruvdragare för att presentera våra kandidater och budskap inför 

EU-parlamentet. 

 

Den 13 maj besökte Ebba Busch, vår partiledare, Hoppets Torg i Jönköping för att på plats 

uppmana och uppmuntra till att lägga sin röst på Kristdemokraterna. 

 

De sista veckorna inför EU-valrörelsen drabbades Kristdemokraterna av en störning då 

media rapporterade, med närmast kirurgisk precision i tiden, att Lars Adaktusson i EU-

parlamentet röstat ett antal gånger som indikerade att han ställt sig på abortmot-ståndarnas 

sida. En rapportering som var regisserad på sådant sätt att det skulle skada KD, enligt vårt 



sätt att tolka det hela. Den därpå följande krishanteringen blev något olycklig och det finns 

anledning att anta att KD tappade ett antal röster i EU-valet till följd av detta. 

 

Men trots lite grus i maskineriet kunde vi på valnatten konstatera att Kristdemokra-terna i 

Sverige fick in 2 mandat i EU-parlamentet, en fördubbling mot tidigare då vi bara hittills haft 

1 mandat. Sara Skyttedal och David Lega blev våra nya EU-parlamentariker! På riksnivå fick 

Sara 77.000 kryss, David Lega 22.000 kryss och på 3:e plats kom Soheila Fors och på 4:e plats 

kom Liza-Maria Norlin. 

 

Utfallet i röster och andel av valmanskåren blev resultatet följande: 

 

 Utfall 2019   Utfall 2014 

KD Riks 8,62% (357.000 röster)  5,93% (221.000 röster) 

 

KD Jkp län 15,14% (21.752 röster)  16,19% (21.212 röster) 

 

KD Jkp kmn 14,71% (8.577 röster)  16,65% (8.922 röster) 

 

Mot bakgrund av att Kristdemokraterna erhöll 2 mandat i EU-parlamentet får vi betrakta det 

som en framgång, vilket det verkligen var både i procent och antal röster även om vi på 

valnatten hade hoppats på ännu något bättre resultat. Dock var avståndet till ett tredje 

mandat utom räckhåll för oss. 

 

3 – HEMMAPLAN – JÖNKÖPINGS KOMMUN 

 

I Jönköpings kommun strävar alla våra Kristdemokratiska förtroendevalda vidare i sina olika 

uppdrag, som totalt om fattar ett 75-tal personer som fyller ett 90-tal platser i nämnder och 

styrelser m.m. 

 

Våra Kristdemokrater i kommunfullmäktige är följande: 



Andreas Sturesson (kommunalråd), Cecilia Hjort Attefall (gruppledare), Anders Hulusjö (2:e 

vice ordförande i fullmäktige), Susanne Wismén, Eva Stråth, Carl Cunningham, Simon 

Löfgren, Emil Qvarnström, Margaretha Strömberg, Björn Engvall, Gabriella Lönn, Karin 

Hannus, Hanns Boris och Albin Björhag. 

 

Ersättare i kommunfullmäktige är: Maria Järviken, Simon Attefall, Sarmad Yousif, Haykanush 

Vardanyan, Pernilla Freij, Tomas Tyngel och Gunborg Nygren. 

 

Utöver ovanstående presentation vill vi också markera att KD har ett antal ledande roller i 

nämnder och styrelser. Kjell Dahlström (ordförande i kommunrevisionen), Hanns Boris (2:e 

vice ordförande i Tekniska Nämnden), Björn Engvall (2:e vice ordförande i Äldrenämnden), 

Fredrik Jutnäs (2:e vice ordförande i Bostads AB Vätterhem), Mariana Morosanu (2:e vice 

ordförande i Junehem AB). 

 

Mot bakgrund av att Centerpartiet och Liberalerna valde att styra tillsammans med 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet utgör Kristdemokraterna del av oppositionen, där vi har 

ett avtalat samarbete med Moderaterna och där KD i kraft av fler röster i valet 2018 utgör 

det ledande oppositionspartiet. 

 

Det praktiska vardagsarbetet i politiken är ett tålmodigt arbete som utförs dagligen av alla 

våra förtroendevalda. Dels utgår den långsiktiga KD-politiken från en plan, som fastställts för 

att gälla över mandatperioden och dels finns det också ett gemensamt dokument med 

Moderaterna som beskriver huvuddragen i det gemensamma arbetet för 

oppositionspolitiken. 

 

Här är det frågor inom Skola – Vård och Omsorg som tillhör KD’s kärnområden och de frågor 

som Andreas Sturesson ansvarar för i opposition. Områden som faktiskt svarar för c:a 80% av 

den kommunala budgeten! 

 

En fråga som varit en följetong under flera år är ”Fotbollsarenan”. Arenafrågan har harvat 

runt i både beslut och utredningar och inte förrän Kristdemokraterna under året 

motionerade om att riva upp beslutet om att satsa på en orimligt dyr arena kom frågan att 

slutligen hamna rätt! Nämligen genom satsning på ombyggnad av Stadsparksvallen, som 

varit KD’s linje under hela denna långdragna process. Heder åt Andreas som höll ut och till 



slut fick frågan dit vi ville – nämligen att satsa på att utveckla ”Vallen”, som är en av Sveriges 

vackraste fotbollsarenor! 

 

 

4 – VÅR KOMMUNDELSFÖRENING 2019 – JÖNKÖPINGS KDF  

 

Under året har styrelsen varit samlade till 8 protokollförda styrelsemöten.  

 

Styrelsen har bestått av Eva Stråth (ordförande), Nils-Erik Emme (vice ordförande), Johan 

Bokinge (kassör), Marcus Stoltz (vice sekreterare), Eva Berntsson (ledamot), Klas Brengesjö 

(ledamot), Charlotta Hervius (ledamot), Hannes Mårtensson (ledamot), Haykanush 

Vardanyan (ledamot). 

 

Antalet medlemmar i Jönköpings Kommundelsförening uppgick till 342 medlemmar vid årets 

slut, en ökning med 55 från föregående år. Det är med glädje vi fått hälsa så många nya 

medlemmar välkomna och vi tar det som ett betyg för Kristdemokraternas samlade insats i 

den svenska politiken. Alltifrån ledningen med Ebba Busch i spetsen, som tillsammans med 

sina totalt 22 alerta riksdagsmän gör ett gediget arbete i Sveriges Riksdag. Och vidare ut i 

landet där vi i Jönköping utgör ett av landets starka Kristdemokratiska fästen! 

 

Tidigt i januari 2019 hölls Trettondagsfest i Bankeryd tillsammans med Bankeryds 

Kommundelsförening. En trevlig fest som samlade ett 60-tal medlemmar och där David Lega, 

då kandidat inför EU-valet, medverkade och presenterade sina hjärtefrågor som han ville 

driva. 

 

Motionsloppet ”Vårruset” runt Rocksjön samlade ett stort antal tävlande som i egen takt 

sprang och här deltog ett antal Kristdemokrater under KD-loggan. 

 

Utöver den intensiva våren 2019 i samband med EU-valet har våra medlemmar i olika 

utsträckning medverkat vid Vätterhems olika aktiviteter med speciella dagar för bland annat 

Råslätt och City. I samband med Jönköpings Marknad deltog vi också och då tillsammans 

med Jönköpings Partiavdelning (som alltså omfattar hela kommunen). 



 

Medlemmarna har därutöver och i olika utsträckning deltagit i gruppmötena som hållits 

varje månad i nära anslutning till de sammanträden som kommunfullmäktige hållit. Här har 

det getts tillfällen att ta del av alla de olika frågor som behandlas i fullmäktige, i nämnder 

och styrelser. Och vi vill här understryka värdet av att alla medlemmar alltid har en stående 

inbjudan till dessa möten, där det finns tillfällen att föra fram synpunkter och idéer för en 

bättre politik. 

 

Föreningens ekonomi framgår av separat Resultat- och balansräkning men vi kan även här 

notera att vi har en ekonomi i balans. En icke oväsentlig kostnad för föreningen är 

portokostnader varför vi i största möjliga utsträckning försöker nå våra medlemmar via E-

post. 

 

 

5 – SAMMANFATTNING 

 

Vi kan med glädje notera att de värderingar som är grunden för den Kristdemokratiska 

politiken röner ökat intresse och detta tillsammans med att vår partiledare, Ebba  

Busch, tillhör absoluta toppen vad gäller förtroende för landets partiledare, vilket vi har all 

anledning att känna stolthet över. 

 

Men förtroende är något som vi måste förtjäna varje dag, vilket innebär att det är angeläget 

att vi alla hjälps åt så att vi med gemensamma krafter kan stödja och påverka så att politiken 

alltid har rätt fokus. Viktigt att hantera skatteintäkterna med respekt, att slå vakt om att de 

svaga grupperna i samhället försvaras och där ska KD vara deras röst! Skyldigheter och 

rättigheter måste stå i balans till varandra och vi måste alltid se till att människor får 

möjlighet att bidra, var och en efter sin förmåga.  

 

Trygghet och säkerhet är frågor som i en orolig omvärld blir särskilt viktiga. Vi måste 

tillsammans stå upp för de demokratiska principerna på ett sådant sätt att människor känner 

sig respekterade och bekräftade. 

 



Vi är tacksamma för alla de medlemmar som med lust och engagemang ställer upp i olika 

sammanhang men vi tycker det är roligt om ännu fler vill vara med och hjälpa till. Hör av Dig 

till någon av oss i styrelsen så kanaliserar vi gärna Ditt engagemang och så blir Du med i ett 

trevligt gäng som tillsammans vill göra en insats för ett ännu bättre samhälle. 

 

Med dessa rader ber vi som styrelse att få tacka för förtroendet för det gångna året 2019 

och ser fram emot ett nytt framgångsrikt år 2020. 

 

 

 

Jönköping 2020-02-19 – Styrelsen för Jönköpings Kommundelsförening  

 

Eva Stråth, ordf  Nils-Erik Emme, vice ordf                             Johan 

Bokinge, kassör            Eva Berntsson          Klas Brengesjö Marcus Stoltz                    

Charlotta Hervius                    Hannes Mårtensson         Haykanush Vardanyan   

 

 

KONTAKTER: 

  Mobil                E-postadress 

Eva Stråth                          0706 – 16 98 99         eva.strath@kristdemokraterna.se  

Nils-Erik Emme 0705 – 91 00 16          nils-erik.emme@kristdemokraterna.se 

Johan Bokinge 0734 – 60 63 04          johan.bokinge@tele2.se                               

mailto:eva.strath@kristdemokraterna.se
mailto:nils-erik.emme@kristdemokraterna.se
mailto:johan.bokinge@tele2.se


VERKSAMHETSPLAN 2020                                                JÖNKÖPINGS 

KOMMUNDELSFÖRENING - KD 
 

Övergripande mål: 

 Att bibehålla positionen som största ickesocialistiska parti i Jönköping. 

 

Att attrahera väljare på sätt som leder till medlemskap och ökat engagemang. 

Delmål: 

Partiet och Partiavdelningen ansvarar för utveckling av politiken som via 

förtroendevalda och vår förening implementeras i samhälle och berörda 

organisationer. 

 

Arbeta för att erbjuda intressanta infoträffar och aktiviteter för medlemmarna, 

3 – 4 gånger under verksamhetsåret. 

 

Medlemsregistret underhålls löpande och kompletteras efterhand med E-

postadresser och mobilnummer. 

 

Kommunikation: 

Partiavdelningens gruppmöten, som är öppna för alla medlemmar, utgör 

kärnan i den löpande informationen om den lokala politiken. 

 

Information till medlemmarna sker genom sociala medier – Hemsida och 

Facebook – och genom brev och E-post 3 – 4 gånger per år. 

 

”Vitsippan” – infoblad från partidistriktet kompletteras med lokal information 

och distribueras 3 – 4 gånger per år. Initieras av kansliet. 

 

Nya medlemmar informeras från KD Riks samt per brev från vår lokala förening. 



 

Organisation: 

Föreningens arbete leds av den på årsmötet valda styrelsen, som håller 

regelbundna styrelsemöten, och har även stöd av kansliet. 

 

Aktiviteter – Kalendarium – 2020  

 

Februari On 19 Årsmöte 

 

Mars Må 16 Gruppmöte – Partiavdelningen 

 Ti 17 Styrelsemöte – KDF 

 

 Fr 20 – Lö 21 Kommun- o Regiondagar – Stockholm/Cinderella 

 

April Ti 14 Styrelsemöte – KDF 

  Gruppmöte - Partiavdelningen 

 

Maj Ti   5 Vårruset – Rocksjön runt 

Må 11 Gruppmöte – Partiavdelningen 

On 13 Styrelsemöte – KDF 

Fr 29 – Sö 31 Jönköpings Marknad – KD i stan tillsammans med 

Partiavdelningen 

 

Juni Må 15 Gruppmöte – Partiavdelningen 

 On 17 Styrelsemöte – KDF 

 

Juli Sö   5 KD’s dag i Almedalsveckan – Ebba Busch talar 



 

Augusti  Gruppmöte – Partiavdelningen 

  Styrelsemöte – KDF 

 Lö 29 Österängsdagen – Vätterhem 

 

September Lö   5 Råslättsdagen - Vätterhem  

 Lö 12 Citydagen - Vätterhem  

Gruppmöte – Partiavdelningen 

  Styrelsemöte – KDF 

 

Oktober  Gruppmöte – Partiavdelningen 

  Styrelsemöte – KDF 

 Lö 24 Medlemsaktivitet – Oktoberfest 

 

November  Gruppmöte – Partiavdelningen 

  Styrelsemöte – KDF 

 

December  Gruppmöte – Partiavdelningen 

 

Januari 2020  Styrelsemöte – KDF 

 

 Lö 9  Trettondagsfest   

 

Datum för höstens verksamhet fastställes under året och meddelas senare. 

 

Jönköping 2020-02-19 ,  

Styrelsen för Jönköpings Kommundelsförening 


