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En delegation med 23 ombud, 
från vårt distrikt, kommer under 
tre dagar finnas med på Riks-
tinget i Norrköping. Utöver be-
handling av drygt 500 motioner 
kommer en ny partistyrelse väljas 
och en ny sjukvårdspolitisk 
proposition antas. 
 
Rikstinget kan följas direkt, eller i 
efterhand, på SVT Forum 
(www.svtplay.se/forum) där Stefan 
Attefall kommer vara bisittare. 
I december månads Vitsippa  
sammanfattar vi i korthet vilka 
beslut som fattades på Rikstinget. 

 

 

 

 
Alla medlemmar är välkomna med på Höstkonvent i Vaggeryd 

 
LÖRDAGEN DEN 27 NOVEMBER, KL 10:00 – 16:30 

(OBS! Notera att det serveras fika från kl.09:30 samt att slut- 
tiden är en cirkatid; beror på hur snabbt förhandlingarna går) 

 
På Höstkonventet, där vi inledningsvis får ta del av ett tal från parti-
ledningen, fattas många viktiga beslut inför kommande valår. 
f 
Bland annat kommer vi besluta om distriktets riksdagslista samt de 
regionlistor vi ska gå till val på (observera att listor för kommunvalen är en 
senare process som i nuläget hanteras av nomineringskommittéerna i 
respektive partiavdelning). 
g 
Valbudget är en annan viktig punkt på dagordningen; där ombuden 
kommer fatta beslut om var vi ska lägga krutet (d.v.s. valfonden) nästa år. 
h 

På Höstkonventet ska vi också anta ett LÄNSPROGRAM, som kommer bli 
den politiska plattform vi går till val på den 11 september nästa år. 
k 
Våra tre associerade förbund (KD-K, KD Senior & KDU) i distriktet, 
viktiga partners inte minst i valrörelsen, kommer också ges utrymme att 
informera om sina tankar/planer inför Val 2022.  
k 

Väl mött! (Ha koll på ytterligare information om Höstkonventet inom kort) 

 

Regionen: Redo för tiden efter pandemin  
g 
Region Jönköpings län är väl rustat för framtiden. Med en långsiktigt god 
ekonomi, hälso- och sjukvård i toppklass och ett optimistiskt näringsliv står vi 
redo för den ljusnande tiden efter pandemin. 
f 
KD och övriga partier i styrande Koalitionen för Regionen gör stora satsningar 
på personalen i budget för 2022. Exempelvis en fortsatt satsning på höjda 
löner och en dubblering av friskvårdsbidraget till alla medarbetare. 
g 
Samtidigt möter vi utmaningarna med den uppskjutna vården, omställningen 
till mer nära vård och den fysiska och psykiska hälsan. 
f 

Den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken fortsätter samtidigt som vi gör 
en extra satsning på det fria kulturlivet nu när samhället öppnar upp igen efter 
pandemin. Kultur är en viktig del av samhället där människor möts och som ger 
positiva effekter på hälsa, livskvalitet och samhällsgemenskap. 
 

                
Kolla med din partiavdelning hur du kan hjälpa till på bästa sätt! Kanske dags för lite flygbladsutdelning?

 
 

Budget 2022 i korthet: 

75 miljoner - uppskjuten vård 

40 miljoner - BUP och barn- 

och ungdomshälsan 

50 miljoner - primärvård, om-

ställningen till mer nära vård 

50 miljoner - höjda löner för 

vårdpersonal 

16 miljoner - höjt 

friskvårdsbidrag 

50 miljoner - utbyggnad av 

kollektivtrafik 

2 miljoner - fria kulturlivet 
d 

http://www.svtplay.se/forum

