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Riksting med nya stadgar, reviderat 
principprogram och över 300 motioner 
Under fyra dagar samlades kristdemo-
kratiska ombud från hela landet för att 
besluta om nya stadgar, en revidering av 
principprogrammet och över 300 
motioner. Den mest omdebatterade 
frågan var om Kristdemokraterna skulle 

 

lämna Decemberöverenskommelsen 
(DÖ). Andra stora ställningstaganden 
var medlemskap i NATO och beslutet 
att ställa sig bakom lagstiftningen 
om samkönades rätt att prövas som 
adoptivföräldrar. Delegationen från 

Jönköpings län fick bland annat 
in meningen ”Den svenska 
kärnkraften ska fasas ut ur 
energisystemet i takt med att 
den ersätts med förnybar 
energi” i principprogrammet. 
Med 24 ombud var Jönköping 
den största delegationen. 

Budget 2016 Region Jönköpings län 

Bästa spåret till hälsa och tillväxt 
Region Jönköping läns hälso- och 
sjukvård är en av Sveriges bästa. 
Tack vare ett strategiskt arbete 
och goda medarbetare placeras 
regionen i jämförelser oftast 
bland de bästa i landet. Region-
en är också en mötesplats och 
centrum för kreativitet och 
skaparkraft. En stark entrepren-
örsanda och driftiga företagare 
gör regionen till en av landets 
mest dynamiska småföretagar-
regioner.  
– Hälso- och sjukvård är och 
kommer även framöver vara  

en av regionens huvudupp- 
gifter. Samtidigt som arbetet 
fortsätter för jämlik hälsa och nya 
arbetssätt för bättre kvalitet och 
lägre kostnader inom sjukhus 
vården, satsas 30 miljoner kronor 
på vårdcentralerna. Vår ambition 
är att vårdcentralerna ska vara den 
självklara dörren in till vården, 
säger regionråd Mia Frisk 
 
Resandet kommer att öka kraftigt 
under 2015 och fortsätta öka 
kommande år. Förändringarna 
med bland annat större och färre 

zoner och nytt billigt ungdomskort, 
har tagits emot mycket väl. Den 
största framtidsfrågan inom tåg-
trafiken är förverkligandet av hög-
hastighetskonceptet med Götalands- 
och Europabanan. De regionala järn- 
vägarna ska också fortsatt utvecklas.  
 
Region Jönköpings län ska bli 
Sveriges fjärde största tillväxtregion 
där invånarna har en god hälsa hela 
livet. 

Två röster från Rikstinget 

Mattias Ingeson, Eksjö 

- Det har varit 4 långa men 
spännande dagar. Det går 
verkligen att påverka parti-
ets politik, både i små och 
stora frågor. Vår delegation 
har stått upp för långsiktig-
het och ansvarstagande när 
det gäller såväl princip-

programmet, DÖ och NATO. Under de här dagarna 
har jag träffat en massa engagerade kristdemo-
krater som kämpar för socialt ansvarstagande och 
människovärde. Det ger hopp! 

Jenny Larsen, Vaggeryd

- Väldigt spännande riksting där 
vi tagit flera stora beslut som är 
viktiga för partiets framtida 
inriktning. DÖ fick mycket 
medial uppmärksamhet och 
även om jönköpings län föreslog 
en försiktigare väg så är det 
positiva att vi som ombud och 
som parti får visa för Sverige att 

våra beslut är något som har inflytande på svensk 
politik. Samvetsfriheten är en viktig principfråga där 
KD bör stå upp för den rätt som finns inskriven i EU 
lag. Ja till Nato. Äntligen! 
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På gång hos Kristdemokraterna Värnamo 

16 november Extra partidistriktsårsmöte i Tranås 
20 november Höstfest på Luddö källa i Värnamo 
5 december Glöggkampanj i Värnamo 
 
 
Styrelsemöten: 2 november, 18 januari 2016 
Gruppmöten: 9 november, 14 december, 11 januari 2016 
Kommunfullmäktige: 26 november, 10 december, 28 januari 2016 
 

Följ oss på sociala medier! 
Hemsida: varnamo.kristdemokraterna.se 
Facebook: Kristdemokraterna Värnamo (KDVarnamo) 
Twitter: @KDVarnamo 
Instagram: KDVarnamo 
Google+: Kristdemokraterna Värnamo 

Som vanligt vid den här allt mer mörknande och kylslagna tiden på året 
bjuder Kristdemokraterna Värnamo in till en ljus, varm och glad 
medlemsfest. 
 
När: Fredagen den 20 november klockan 18. 
Var: Luddö källa, Värnamo. 
Hur: Så trevligt som möjligt. 
 

Program 
Camilla Rinaldo Miller (KD) från Bredaryd och Christer Fjordevik (KD) 
från Värnamo summerar det första året efter valet och ger inspirerande 
inspel från värnamopolitiken som 

• Hur vill vi utveckla Värnamo till år 2035? 
• Hur kan vi hjälpa människor på flykt? 
• Varför har Värnamo framtiden för sig? 
• … 

 
Naturligtvis dukar festkommittén upp ett dignande fikabord med 
allehanda kulinariska läckerheter. Dessutom blir det lotterier och 
kanske en eller annan överraskning… 

/Styrelsen 

Varmt välkommen till höstfest! 

 
– Näringslivet i Lanna och Bredaryd har 
genom sitt engagemang för bygdens unga 
arbetslösa visat prov på ett socialt 
ansvarstagande, som är efterföljansvärt 
och utmanande, sade Christer Fjordevik. 
 

Näringslivsföreningen har anordnat 
speeddating för unga arbetslösa och 
lyckats få nästan alla i sysselsättning. 
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Vitsippspris till näringsliv 

Camilla Rinaldo Miller, Gruppledare. 

Christer Fjordevik, Kommun-
fullmäktiges ordförande. 


