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Jönköping december 2020  
 

Vi vill med några rader ge en summering av året 2020, som kommer att gå till historien som 
året då världen drabbades av ett virus – Corona – som efterhand utvecklades till en pandemi 
där miljontals människor insjuknade i Covid-19, varav allt för många också har avlidit. 
 
Ingen av oss kunde ana vilka omställningar pandemin skulle förorsaka med stora påfrestningar 
för stora delar av samhället. Förutom problem med liv och hälsa har det också skapat stor 
ensamhet för många människor.  
 
Och ändå har mycket av verksamhet och liv fått gå vidare för att hålla samhälle och liv igång. 
Värst har det varit för personal inom sjukvård och omvårdnad där det gjorts heroiska insatser 
för att reda ut situationen. 

 

RIKSPLANET....... 
 
Nationellt har Folkhälsomyndigheten och politiken försökt att med olika råd och anvisningar 
dämpa effekterna av smittan så att sjukvården skulle ha en rimlig chans att reda ut situationen. 
Med något varierande resultat och med allt för många som inte klarat influensan utan fått 
sätta livet till. 
 
Kristdemokraterna på riksplanet har i de flesta avseenden ställt upp solidariskt med de 
anvisningar som rekommenderats och en kommande kommission får med tiden utvisa vad 
som varit bra eller vad som borde gjorts bättre. 
 
Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot och ordförande i Socialutskottet, har varit aktiv i 
sitt ledarskap och medverkat till ett antal konstruktiva insatser som förelagts Sveriges Riksdag. 
 
På motsvarande sätt har Andreas Carlson, riksdagsledamot och ledamot av Justitieutskottet, 
aktivt drivit frågor som rör problem med kriminalitet och våldshandlingar i samhället. 

 

REGIONALT I JÖNKÖPINGS LÄN...... 
 
Våra Kristdemokratiska regionpolitiker med Mia Frisk  och Monica Samuelsson i spetsen har 
fått slita hårt för att på bästa sätt styra arbetet, inte minst inom Hälso- och sjukvård. Som 
nämnts ovan har personalen inom sjukvården gjort uppoffrande insatser för att reda ut 
effekterna av Corona-pandemin. Insatser som slitit på krafterna hos stora delar av personalen 
och som emellanåt skapat diskussioner mellan personal och ledning. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN....... 
 
Lokalt har pandemin också lett till stora påfrestningar, inte minst inom äldreomsorgen och 
hemsjukvården. Meånga av våra äldre har drabbats och även här har personalen fått göra 
stora uppoffringar för att reda ut situationen. 
 
Med vårt kommunalråd, Andreas Sturesson, i spetsen har Kristdemokraterna kämpat för att vi 
skall visa respekt och värdighet gentemot våra äldre och svaga i samhället. Och vi arbetar 
fortsatt för att få gehör för våra värderingar för större medmänsklighet och här utgör Ekhagens 
Gästhem i Jönköping och Västerhäll i Tenhult ett par av de senaste exemplen där vi anser att 
de styrande i kommunen tagit felaktiga beslut. 

 

VITSIPPSPRISET 2020  
 
Vår kommundelsförening hade nöjet att dela ut årets Vitsippsrpris 2020 till Circular Centre, 
som skapar arbetstillfällen för kvinnor som har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. 
Genom studiecirklar, arbetsträning och träffar ökar möjligheterna för dessa kvinnor att känna 
sig delaktiga i samhället. Priset utdelades till Mariana Morosanu, ordförande i föreningen, och 
ett par av hennes närmaste medarbetare, Dejana Kercov och Nada Hanna. 
 
Prisutdelningen, i Circular Centres lokaler på Torpa, firades med KD-tårta och ett antal kvinnor 
som var på plats utöver Mariana och hennes medarbetare  tog med stolthet emot priset! 
 

ÅRSMÖTE – 17 FEBRUARI 2021 – PRELIMINÄRT DIGITALT 
 
Vi ber att få återkomma med mer information inför vårt årsmöte, som i nuläget planeras som 
digitalt, till onsdag 17 februari 2021. 
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