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Politiska arbetet i Gävle kommun
Under år 2019 fortsatte Kristdemokraterna i Gävle kommun att arbeta i opposition mot den
(S) (MP) (L) (C) majoritet som styr. Jan Myléus, kommunalråd i opposition, tillsammans med
Martina Kyngäs, gruppledare och politisk sekreterare, har förmånen att leda det politiska arbetet
för Kristdemokraterna. I den politiska oppositionen så har vi Kristdemokrater ett nära samarbete
med Moderaterna där vi med det utgör den starkaste oppositionsparten och ett tydligt ”Borgerligt
alternativ för Gävle”. För första gången på länge har Kristdemokraterna i Gävle presenterat en
egen budget. ”Gävle – Sveriges bästa kommun att växa upp i”. Denna budget utgör en bra
plattform för den politik som vi vill driva under mandatperioden och kommer vara en grund för
valarbetet 2022.

Sammanträden, årsmöte mm
Årsmöte hölls den 24 februari 2019 på kansliet, Ruddammsgatan 9 i Gävle. Talare var bland
annat Lili André och Jan Myléus. Den politiska positionen som opposition och målet med att
stärka och synliggöra det borgerliga alternativet för Gävle var i fokus. Styrelsen har hållit 10
protokollförda sammanträden för verksamhetsåret: 24 februari, 18 mars, 23 april, 20 maj, 10 juni,
19 augusti, 16 september, 21 oktober, 18 november 2 december och 27 januari 2020.
Medlemsmöten som är öppna för alla medlemmar hålls en gång i månaden, måndagen innan
kommunfullmäktige, för att förbereda ärenden till fullmäktige samt redogörelse och samtal kring
nämndernas och det allmänpolitiska arbetet i kommunen. Under senare delen av våren har valet
till europaparlamentet präglat arbetet och under hösten har budgetarbetet varit i fokus.
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Riksorganisationen
På rikstinget i november valdes Lili André till ordinarie ledamot i Partistyrelsen.
Ett uppdrag vi i Gävle är glada över att Lili har då det även lyfter KD Gävles lokalavdelning och
ger en möjlighet att få direkt påverkan och insyn till den kristdemokratiska politiken på riksnivå.
Lili André har på medlemsmötena återkommande rapporterat från arbetet kring KDs partistyrelse.
Den 8-10 november höll Kristdemokraterna sitt riksting i Umeå. Under dessa dagar behandlades
hundratals motioner och två stora propositioner antogs.
Till stor Glädje för oss kristdemokrater i Gävle antogs motionen ”Utöka omfattningen av
RUT-avdraget”, av Curt Arnaryd.

Partidistriktet
Kristdemokraterna i Gävleborg har under året varit aktiva med att skriva debattartiklar, insändare,
motioner och synts i media. På årsmötet den 16/3 valdes Lili André, Gävle till ny
distriktsordförande. Leif Jönsson, Sandviken har varit distriktets ombudsman.
Jenny Forsblom, Ovanåker, har arbetat som regionsråd och vid sin sida har hon haft Annelie
Östling som politisk sekreterare. Under valkampanjen till Europaparlamentet har en del
gemensamma träffar varit i regionen. Ombud och medlemmar deltog i vårstämman i Hofors den
16 mars, och Höststämman den 16 november på Järvzoo i Järvsö. Den 8–10 november åkte sju
ombud från distriktet till Rikstinget i Umeå för att representera gävleborgsbänken.
Gävles ombud i Partidistriktsstyrelsen är:

Partiavdelningen
Våra medlemsmöten är en viktig del i vårt arbete. De är en växtplats för idéer och tankar som kan
formas till politik och samhällsnytta. Dessa har fortsatt varit välbesökta och under senare delen
av 2019 har samtalen kretsat kring budgeten och budgetarbetet.
Utöver årsmötet den 24 februari har medlemsmöten hållits på följande datum under
verksamhetsåret: 18 mars, 23 april, 20 maj, 10 juni, 16 september, 21 oktober, 18 november och
2 december Vi har fortsatt varit väl synliga i press och övrig media på såväl redaktionell plats
som med insändare och artiklar. Under året har nyhetsbrev sänts ut till medlemmarna för att
stärka vetskapen om dels aktuell politik och om organisationen. Efter sommaren har
utvecklingssamtal hållits med hela styrelsen för att utveckla arbetet med lokalavdelningen och
inspirera styrelsen i sitt arbete. Dessa samtal sker på återkommande årlig basis.
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Förtroendeuppdrag Gävle Kommun
I det politiska arbetet har Kristdemokraterna i Gävle sammanlagt 15st förtroendevalda på olika
uppdrag där vi utöver kommunalråd i opposition även har ordinarie ledamöter i alla nämnder, två
2e vice ordförandeposter och sex styrelseposter samt en plats i revisorskollegiet.
Följande förtroendeuppdrag har KD Gävle haft under 2019
Kommunfullmäktige
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare

Jan Myléus
Jan-Eric Andersson
Martina Kyngäs
Lili André
Henrik Lindström

Kommunstyrelsen:
Ordinarie
Ersättare

Jan Myléus
Martina Kyngäs

Kommunalråd i opposition:
Jan Myléus
Gruppledare:
Martina Kyngäs
Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden:
2e Vice Ordförande
Per Sundström
Ersättare
Emil Hansson
Kultur- och fritidsnämnd:
Ordförande

Mattias Eriksson

Omvårdnadsnämnden:
2e Vice Ordförande
Ersättare

Martina Kyngäs
Gunilla Berglund

Samhällsbyggnadsnämnden:
Ordinarie
Rosmari Holmgren
Socialnämnden:
Ordinarie

Ullrica Hedin
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Utbildningsnämnden
Ordinarie

Daniel Weiss

Valnämnden:
Ordinarie

Martina Kyngäs

Gävle Stadshus AB
Ordinarie

Jan Myléus

AB Gavlegårdarna
Ordinarie

Anders Aldén

Gävle Energi AB
Ordinarie

Lili André

Gävle Parkering AB
Ordinarie

Jan Myléus

Revisorskollegiet
Lekmannarevisor

Rosalie Carlén

Nämndeman tingsrätten
Linda Wickström

Kansli
Vårt kansli ”Vitsippan” ligger på Ruddammsgatan 9 i Gävle. Ett bra läge för besök, konferenser
och andra möten. Möjligheten att använda fönstren som reklamplats har fortsatt nyttjats under
hela året. Kansliet delats med KDU Gävle och KDK Gävleborg samt RFHL (Riksförbundet för
hjälp åt läkemedel och narkotikabrukare). Under året har kansliet använts väl.

Hemsidan, sociala medier
Kristdemokraterna i Gävle är digitalt aktiva. Vi har en hemsida som innehåller statiskt material
och information. Mycket av övrig informationsspridning sker i andra kanaler. Under året har
många kampanjer gått ut via Facebook med god spridning och respons. Kampanjer som sker på
sociala media är lätt att delta i och vi uppmanar medlemmar att dela, sprida och kommentera de
kampanjer och inlägg som vi gör på våra sidor.
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Följande sidor uppmanar vi medlemmar att följa och sprida:
https://www.facebook.com/KDGavle/
Kristdemokraterna i Gävle
https://www.facebook.com/myleus.kd/
Jan Myléus Kommunalråd, Ordförande
https://www.facebook.com/MartinaKyngasKD/
Martina Kyngäs Gruppledare
Vi har även en gemensam intern Facebook grupp endast för alla medlemmar i Gävle. Här sprider
vi intern information och annat av nytta. Vi uppmanar alla medlemmar i Gävle som har Facebook
att söka upp gruppen ”Gruppen för oss Kristdemokrater i Gävle” och bli medlem i den.
Andra sidor på Facebook som är bra att följa är:
https://www.facebook.com/Kristdemokraterna
https://m.facebook.com/kdgavleborg

Kristdemokraterna riks
Kristdemokraterna i Gävleborg

Navet
Vi fortsätter att uppmuntra och uppmana medlemmar som är datorvana att skaffa en
Kristdemokratisk e-postadress och använda Navet i det politiska arbetet. De flesta aktiva
medlemmar har nu en e-postadress och fortsättningsvis kommer medlemmarna bli vana att arbeta
i Navet-forumet.

Politiska samarbeten
Under 2019 har Kristdemokraterna i Gävle haft ett nära samarbete med Moderaterna i Gävle. Vi
har sedan valet 2018 fortsatt att visa Gävleborna vårt samarbete som det enda borgerliga
alternativet till styre. Många gemensamma artiklar och utspel har gjorts och det samarbete som vi
påbörjat kommer att stärkas under mandatperioden och fram till valet 2022.

KDU:
Ordförande under 2019 har varit Alexandra Tawaifi som dock på grund av anställning flyttade
från Gävle efter sommaren. Emil Hansson har då varit behjälplig i arbetet med KDU på plats och
Alexandra fortsatte med ordförandeskapet på distans. Många nya medlemmar har tillkommit,
flera besök från KDU riks har varit. Några ungdomar har även gjort utbildningsresor under året.

KDK
Rosmari Holmgren är fortsatt ordförande för KDK Gävleborg.
Förutom de ordinarie sammankomsterna som KDK haft under året har KDK även varit synlig vid
gemensamma sammankomster och träffar.
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Kampanjer
Under början av året inriktades kampanjerna på det stundande EU-valet. Detta intensifierades
under maj månad då vi tillbringade många dagar på Rådhustorget. En hel del kampanjer har
under året även pågått på sociala media. Det har varit god spridning och aktivitet på dessa.
Efter två val med många timmar utomhus kampanjande har kampanjandan fått vila under hösten.
Nya tag med nya kampanjer väntar under 2020.

Vitsippspriset
2019 års vitsippepris har tilldelats: Lars Hall, Helges för sitt engagemang i att stärka, vägleda och
engagera barn och ungdomar och att få människor att utvecklas där målet i arbetet alltid varit att
få såväl en hel stadsdel som en hel människa.

Kommun- och landstingspolitiska dagarna
I år var Örebro värdstad för Kommun- och landstingspolitiska dagarna. Ett tiotal från KD Gävle
deltog på dessa dagar som både gav mer kunskap och mer inspiration inför valet.

Valet
I valet till europaparlamentet den 26/5 gick KD framåt starkt. Detta gav en ökning från ett till två
mandat vilket gör att både Sara Skyttedal och David Lega nu tar plats i Parlamentet. Vår slogan
”Make EU lagom again” blev en väl omtalad och omdiskuterad slogan som fick bra genomslag.
På riksnivå ökade vi från 5,93% till 8,62%, en ökning på 45%. I Gävle gick vi från 4,10% till
6,33% vilket är en ökning med 54%. Dessa fina siffror visar på ett närmande av rikssiffrorna, ett
glädjeämne i sig. Starkast distriktet är Hedesunda S med 11,72% ett resultat att vårda.
I början på maj fick vi besök i Gävle av Sara Skyttedal på valturnén. Hennes talarkväll på Harrys
i Gävle lockade många besökare och det var en bra uppstart till valspurten.

Utbildningar
Under året har vi haft två kickoffer med utbildningstillfällen. Eftersom vi haft en god
tillströmning av nya medlemmar har ideologi och kristdemokrati varit i fokus vid dessa tillfällen.
Även Organisation och politiskt ledarskap har varit på agendan.

Medlemsutveckling
Under 2019 har vi fått glädjen att välkomna 50 nya medlemmar till vår avdelning. En bra och
tydlig riks politik under ledning av vår förtroendeingivande partiledare Ebba Busch Thor är
naturligtvis en stark del i det, men även en tydlighet och en synlighet lokalt är viktigt.
Vi hälsar varmt välkommen till alla nya medlemmar.
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Slutord:
Vi vill tacka alla medlemmar för allt det engagemang och all den tid och energi som ni bidragit
med. Ett stort tack till er förtroendevalda som lyfter fram kristdemokratin i samhället. Tack alla ni
som skrivit debattartiklar och insändare och som varit aktiva och engagerade på sociala medier.
Alla ni som skickat in medel till valfonden, deltagit i kampanjer och utskick, bakat, serverat,
städat eller på något sätt bidragit till föreningsarbetet. Tack.
Nu ser vi fram emot verksamhetsåret 2020, med målet inställt på att återta styret av Gävle
kommun senast 2022.

Gävle den 17 februari 2020

Jan Myléus

Jan-Eric Andersson

Martina Kyngäs

Victoria Almqvist

Anders Karlsson

PiaKerstin Silverdal
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Anders Aldén

Rosmari Holmgren

