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    Under hösten har det hänt saker under ytan i 
Vetlanda-politiken. I november landade det i 
att den styrande majoriteten kastade ut M. 
Efter en tid av förhandlingar blev resultatet att 
KD och L, tillsammans med S & C, bildar ny 
majoritet. Vi önskar våra partister i Vetlanda 
lycka till i.o.m. att de nu byter från oppositions-
roll till att ingå i styret. Vi konstaterar därmed 
att KD nu styr i 12 av 13 kommuner i distriktet.  
 

 

 

 

Budget 2021 för Region Jönköpings län är beslutad. Det 
är en budget med beredskap för att pandemin och dess 
effekter kommer att fortsätta påverka samhället under en 
längre tid. Men också en budget med stora satsningar på 
hälso- och sjukvård, på de nästan 13.000 medarbetarna 
och för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP) 
 
Tack vare att Region Jönköpings län under lång tid haft 
en god och stabil ekonomi finns idag resurser att satsa, 
vilket är nödvändigt för att vi ska stå rustade när de är 
osäkra tiderna är över. 
 
Några av satsningarna i Koalition för Region Jönköpings 
budget för 2021: 
- Lönesatsning på 50 miljoner kronor utöver ordinarie 
löneöversyn 
- Historisk satsning på 176 miljoner till hälso- och 
sjukvården bland annat riktat mot den nära vården, den 
uppskjutna vården och folkhälsa  
- 30 miljoner till BUP för att korta köerna och utökat 
uppdrag till barn- och ungdomshälsan för att hjälpa barn 
och unga som mår psykiskt dåligt 
- Ökat stöd till kulturen och näringslivet 
- Stor beredskap för riktade insatser kopplat till 
pandemin 
 
Kristdemokraternas mål är tydligt: Jönköpings län ska 
vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på. 
 
 
 

 

 
Sedan 90-talet har partiet haft en 
plattform för epost och kommunikation; 
FirstClass – även kallad Navet. Nu är det 
dags att gå vidare och uppdatera oss på 
detta område. Riksorganisationen har 
nyligen skickat ut information till de med-
lemmar som berörs av denna förändring. 
Missa inte att ta del av denna information 
och kontakta ombudsmännen om du har 
frågor gällande detta. 

                     VI PÅ DISTRIKTET ÖNSKAR ALLA MEDLEMMAR ETT GOTT NYTT ÅR!  

 essvärre stopp för möjlig- 
Vid fyra tillfällen under våren är alla medlemmar som vill väl-
kommen med på denna utbildning (kostnadsfri på den digitala 
plattformen Zoom). 
 
 Onsdag 27/1, kl.18-20. Med Stefan Attefall 
Partiets grund; ideologi & historia 
 
 Torsdag 11/2, kl.18-20 Med Jakob Hallman & Anders Andersson 
Partiets organisation; en modern folkrörelse 
Så styrs Sverige; Kommun, Region & Nation 

 
 Onsdag 3 mars, kl.18-20. Med Ronja Strid 
Partiarbete; Arbete med politik & kampanj 
 
 Onsdag 17/3, kl.18-20. Med Christina Landoff 
Det politiska uppdraget – din roll som förtroendevald 
Politikerns viktigaste redskap; Retorikens grunder 
 
En utbildning för både nya & gamla medlemmar!  
Håll utkik efter inbjudan – kommer snart i din mailbox. 
 

  

(ELLER MER) FÖR ATT FYLLA DISTRIKTETS OCH 
PARTIAVDELNINGENS VALFOND INFÖR VALET 2022.  
EN KLOK INVESTERING  
FÖR FRAMTIDEN! 
 

Fixa stående överföring idag:        
Bank: Danske Bank 
Clearingnummer: 1211 
Kontonummer: 0313056                         
 
Viktigt: Märk din inbetalning med  
med den partiavdelning du  
representerar. 
 

         

föredra. An-
vänd denna 
QR-kod eller 
nummer 
nedan. Ange 
partiavdelning. 
 

Swish: 1232881910 

GÅ MED I ”HUNDRAKLUBBEN” OCH BLI EN 
 I GÄNGET SOM GER 100 KRONOR I MÅNADEN 

Det går även bra att bidra med 
engångsgåvor. Då är Swish att 


