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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020 
 
Vardagen var hyfsat som vanligt när partiavdelningens årsmöte ägde rum i den nyrenoverade 
Hjärtlandagården den 11 februari. Vid årsmötet var Mia Frisk gästtalare och hon berättade 
om sitt arbete som regionråd ordförande i regionstyrelsen och aktuella frågor i regionen. 
Pernilla Nord berättade om byalaget och Hjärtlandagårdens ombyggnad. Anton Axelsson 
medverkade utifrån sitt uppdrag som ombudsman för partidistriktet. Gunnel Lundgren var 
kvällens konferencier. Årsmötesdeltagarna bjöds på smörgåstårta samt hembakat fika. Vid 
årsmötet avgick också Fredrik Håkansson som partiavdelningsordförande och undertecknad 
valdes till att överta rollen. 
 
Under de närmsta veckorna efter årsmötet förändrades tillvaron i samband med 
coronavirusets framfart. Den verksamhetsplan som beslutades på årsmötet blev snabbt 
inaktuell. Marknader och andra typer av arrangemang och aktiviteter ställdes in. Likaså 
partiets kommun- och regionalpolitiska dagar. Studiebesök var inte längre lämpliga och 
styrelsens planer på en medlemsaktivitet under sommaren fick läggas åt sidan. 
 
I mitten på mars kunde dock ändå ett nedbantat och förkortat distriktsårsmöte hållas i 
Jönköping och det var en liten delegation från Sävsjö kommun på plats. Under 
distriktsårsmötet valdes Acko Ankarberg Johansson till ny distriktsordförande. Dessutom 
valdes ett antal personer från Sävsjö kommun till olika uppdrag. Erika Mallander Karlsson 
valdes in i den nomineringskommitté som ska ta fram listor till region och riksdag inför nästa 
val. Stefan Gustafsson omvaldes till partidistriktets valberedning och Roland Katmark blev 
vald till ny revisor. Anncatrin Ek och Bengt Swerlander sitter fortsatt kvar i 
partidistriktsstyrelsen eftersom de valdes på ett tvåårigt mandat 2019. Vid distriktsårsmötet 
antogs även ett uttalande	om att alla barn har rätt till trygghet och framtidstro. 
 
Under valborg fick kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson möjlighet att, i ett 
videoinspelat vårtal till alla kommunens invånare från Hembygdsparken i Stockaryd, dela 
sina tankar om våren och läget med anledning av smittspridningen. Även vid jul skickade 
Stefan Gustafsson en videoinspelad hälsning till alla kommuinvånare. I en tid då vi inte kan 
samlas som tidigare får vi hitta andra vägar att nå ut till allmänheten. 
 
I och med att möjligheterna till att mötas fysiskt begränsats har även det politiska arbetet fått 
ställa om. Förutom att sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser först 
genomförts med färre deltagare och sedan digitalt så har även partiets möten behövt 
anpassas efter smittspridningen. Till en början genomfördes möten i begränsad form i stora 
lokaler och med avstånd för att senare under året gå över till att bli helt digitala. Att 
genomföra möten digitalt på distans har visat sig fungera förvånansvärt väl. 
 
Under våren beslutade partiavdelningsstyrelsen att 2020 års Vitsippspris skulle tilldelas 
Kännestubba Bordtennisklubb för att med stort ideellt engagemang lyckats bygga upp en 
imponerande verksamhet mitt ute på landsbygden. Deras insatser bidrar till bygdens 
utveckling och livskraft och skapar en aktiv fritid för många. Priset, som bestod av ett diplom 
och en check på 1500 kr, delades ut av undertecknad och Stefan Gustafsson under sommaren 
i samband med ett mindre läger för klubbens barn och unga på Lövshult Turistcenter. Priset 
blev mycket uppskattat av klubben. Dessutom var det roligt att se att prisutdelningen 
uppmärksammades i Smålands Dagblad. 
 
Under sensommaren nåddes vi av det sorgliga beskedet att PeO Sjöbergsson avlidit. PeO har 
varit mycket engagerad i partiavdelningens arbete och var även ordförande en tid. PeO är 
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saknad av många och vi sänder särskilt våra tankar till familjen. Partiavdelningen skickade 
en minnesgåva och representerades av Stefan Gustafsson och Therese Petersson på 
begravningen. 
 
Fredrik Karlsson är efter en tid i Göteborg tillbaka i kommunen och sedan september 2020 är 
han också tillbaka i politiken. Fredrik har tidigare varit politiker i såväl fullmäktige som 
myndighetsnämnden och har nu valts till förste vice ordförande i myndighetsnämnden efter 
att Daniel Karlsson avsagt sig uppdraget. Fredrik jobbar till vardags som 
verksamhetsutvecklare på OBOS och har där särskilt ansvar för mark- och 
bostadsrättsföreningsfrågor. En mycket passande erfarenhet och kompetens för arbetet i det 
nya politiska uppdraget.  
 
Vår fullmäktigeordförande i Sävsjö kommun, Per Danielsson, har nu också fått in en fot i 
regionpolitiken. Från i höst har Per uppdrag både som ersättare i Regionfullmäktige och i 
regionens Nämnd för folkhälsa och sjukvård. 
 
Bengt Mattson med ett politiskt engagemang i partiavdelningen sedan 70-talet är en sedan 
många år flitig insändarskribent. Under året har han bland annat skrivit en debattartikel, 
publicerad i Smålands Dagblad, om de kristna värderingarnas positiva betydelse för 
samhället.  
 
Efter senaste årsmötet har partiavdelningsstyrelsen, under 2020, haft fem möten. Styrelsen 
har under året bland annat behandlat och diskuterat politiska frågor såsom upphandling av 
personlig assistans, framtida boende för äldre i Sävsjö och Rörviks skola. Under hösten har 
partiavdelningsstyrelsen påbörjat valförberedelser och planerat för det kommande 
nomineringsarbetet. Styrelsen har också ägnat sig åt frågan hur partiavdelningen ska kunna 
genomföra verksamhetsplanen och nå ut till medlemmar och allmänhet när möjligheten att 
träffas minskat. Som ett led i detta arbete har styrelsen tagit initiativ till ett Instagram-konto, 
@kdsavsjokommun, som Johanna Danielsson getts i uppdrag att ansvara för.   
 
Under året har det regelbundet genomförts kommunpolitiska gruppmöten. Det har vid varje 
tillfälle varit olika personer som haft ansvar för ordförandeskapet på kvällarna. Det har varit 
trevliga och uppskattade möten som skapat gemenskap och möjlighet att diskutera både 
visioner och dagsaktuella politiska frågor. Det har också skickats ut två ”Vitsippan” 
nyhetsblad och löpande information via e-post. Vi har under året också varit aktiva med att 
lägga ut information på partiavdelningens facebooksida och hemsida.  
 
Medlemmar och ekonomi 
Partiavdelningen har vid årsskiftet 149 medlemmar. Under 2020 har intäkterna varit 104 150 
kronor och kostnaderna 38 398,16 kronor vilket ger ett resultat på 65 751,84 kronor. 
Resultatet förstärks av att många aktiviteter inte kunnat genomföras på grund av pandemin. 
Vi lämnar trots allt ett bra verksamhetsår bakom oss och det är så roligt att 
Kristdemokraterna i Sävsjö kommun har så många fantastiska och engagerade medarbetare i 
partiavdelningen och politiker i styrelser och nämnder som gör stora insatser. Ett stort och 
hjärtligt tack för allt gott arbete! 
 
Vrigstad 2021-01-25 
 
 
Benjamin Petersson, partiavdelningsordförande  
 
Bilaga:  
Resultatredovisning och beskrivning av tjänster från partidistrikt och riksorganisation  
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Årsmöte med Mia Frisk som gästtalare, byte på ordförandeposten, Sävsjödelegation på 
distriktets årsmöte, Acko Ankarberg Johansson ny partidistriktsordförande, valborgstal till 
kommuninvånarna, Vitsippspriset till Kännestubba BTK, bordtennismatch vid prisutdelning, 
PeO Sjöbergsson, glest gruppmöte, Fredrik Karlsson ny 1:e vice ordförande i 
myndighetsnämnden, första digitala gruppmötet, Bengt Mattsson mångårig politiker och 
insändarskribent, distriktets digitala höstkonvent, Instagram-konto för partiavdelningen, 
julhälsning till kommuninvånarna. 
 


