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 SJUKVÅRDEN ÄR KD:S VIKTIGASTE  
FRÅGA I VALET 

Socialdemokraterna har lyckats backa svensk 
sjukvård tio år bakåt i tiden när det gäller 
patienternas möjligheter att få vård i tid. 
Kristdemokraterna gör kraftfulla satsningar på 
sjukhusvård, primärvård och äldreomsorg. 
Kristdemokraterna satsar närmare 8 miljarder 
kronor mer än regeringen under 2018 på vård 
och omsorg. Vi gör det med strukturellt riktiga  
                                  reformer som gör skillnad i  
                                          verkligheten - för en  
                                               trygg och tillgänglig  
                                                 vård för alla, oavsett   
                                                  var man bor. 
 

Ebba Busch Thor 
- vår nästa socialminister? 

RÄDDA LSS! 

Kristdemokraterna har satt press på 
regeringen för att ändra lagen och 
återupprätta LSS. Men inget händer. 
 
- Vi har allt underlag vi behöver för att ändra 
lagen. Men regeringen vill inte.” säger 
Socialutskottets ordförande Emma 
Henriksson (KD) 
 
Regeringen har haft alla möjligheter att lägga 
fram förslag för att ändra lagen om stöd och 
service (LSS), men har nu klargjort att de 
inte har någon intention att agera. Detta 
trots att Socialstyrelsen vittnade om att 
människor inte får det stöd som de har rätt 
till, och SKL (Sveriges kommuner och 
landsting) förklarade att de behöver bryta 
lagen för att hjälpa barn som kommer i 
kläm. Sedan hösten 2015, när regeringen 
uppmanade Försäkringskassan att påbörja 
besparingar på stödet till personer med 
funktionsnedsättning, har antalet 
assistansberättigade minskat med över 1000 
personer. Mer än två personer om dagen 
drabbas.  
 
Aktuella siffror visar att i Jönköpings län 
minskar antalet som har personlig assistans 
mest i landet. En minskning på över 23 
procent. Regeringens besparingsiver drabbar 
enskilda och deras familjer hårt. För många 
trasas livet sänder när de blir av med sin 
assistans.  
 
Lagen måste ändras nu! Allt annat är 
ett välfärdssvek. 
 

KALENDERN 

Möjligheten till 
assistansstöd är den 
största frihetsreformen, 
som ger möjlighet att 
leva och inte bara 
överleva. 

2–3 mars Kommun- och landstingsdagar i Jönköping 
3 mars Val-kickoff! Ebba Busch Thor talar i centrala 

Jönköping 
7 april Partidistriktets årsmöte, Rosensalen i 

Jönköping 
14 april Vårkampanjen startar 
1 maj Första maj-firande i Norrköping 
15 maj Familjedagen 
6 juli Kristdemokraternas dag i Almedalen 
11 augusti Valrörelsen startar 
16 augusti Ebba frågas ut i SVT 
22 augusti Förtidsröstningen börjar 

               9 september VALDAG 
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KANDIDATER PRESENTERADE VÄLFÄRDSLÖFTEN 
För första gången anordnade Kristdemokraterna Värnamo en utfrågning av ett antal kandidater med 
följande omröstning bland närvarande medlemmar i stället för ett traditionellt provval. 

– Det ska bli spännande att se hur det här faller ut, sade partiavdelningsordförande Gunnar Crona i 
sin inledning. Det är alltid roligt med lite nya grepp. 

Partidistriktets ombudsman Stina Sinclair startade utfrågningen lite lugnt med att be kandidaterna 
presentera sig själva och sina nuvarande politiska uppdrag. Sedan blev det knivigare. 

– Vilket välfärdslöfte vill du ge här i kväll? frågade hon. Därefter ska du nämna ett välfärdssvek i 
kommunen och vad du vill göra åt det. 

I samtalet som följde kom det fram många goda idéer för hur kristdemokratisk politik kan göra 
Värnamo till en ännu bättre kommun att bo och verka i: 

 

 

 

21 februari, 16: Varför ska man 
rösta på det lilla partiet Krist-
demokraterna? Toppkandidaten i 
regionvalet Pia Skogsberg från 
Hestra talar på årsmötet i Arken, 
Värnamo. 
 
5 mars, 15: Distriktsårsmöte på 
Frälsis, Pilgatan 5 i Värnamo. 
Talare: Andreas Carlson. 

PÅ G I PARTIAVDELNINGEN 
19 februari 18.30: Årsmöte med nomineringsstämma på 

Kafferepet i Värnamo. 
22 februari 19: Vilken värld vill du leva i? Andreas Carlson 

m.fl. samtalar i Allianskyrkan. Arr: Diakonia. 
23–24 mars Stockholmsresa. Anmälan till Gunnar Crona. 
31 mars Marsmötet marknad i Värnamo. 
11 april Kristdemokratiskt forum. 
Vecka 16 Vitsippan nr 2 2018 kommer ut. 
19 maj Karneval i Värnamo. 
 

 

Styrelsemöten: 19 mars, 14 maj. 
Gruppmöten: 12 mars, 9 april, 14 maj. 
Kommunfullmäktige: 22 februari, 28 mars, 26 april, 31 maj. 

 mer fart i byggandet 
 elevhälsogaranti 
 använd upphandling för att sluta 

kretsloppen 
 cykelstrategi 
 mer närodlat i kommunens måltidsservice 
 bästa kommunen att åldras i 
 utveckla kransorterna 
 bygg parkeringshus i Värnamo stad 
 … 

– Detta är ju nästan ett färdigt valprogram, sade 
nomineringskommitténs talesperson Arnold Carlzon 
nöjt efter utfrågningen. Jag är stolt över alla duktiga 
kandidater som ställer upp för Kristdemokraterna. 
 

 
Arnold Carlzon presenterade kandidaterna, Stina Sinclair 
ställde dem emot väggen och Gunnar Crona höll ihop 
kandidatutfrågningen med medlemsomröstning. (Foto: 
Håkan Johansson) 


