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KRISTDEMOKRATERNA
I Sävsjö Kommun

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
Verksamhetsåret 2018 började med ett rejält jubileumsfirande då partiavdelningen firade 50-år. Röda Kvarn på Sävsjö
Kulturhus var välfyllt och vi fick lyssna på tal av Lars Adaktusson och Andreas Carlson. Anders Wisth intervjuade Lars
och Vendela Rancinger sjöng och spelade. Efter den offentliga delen på Kulturhuset så fortsatte festen sedan på
Brygghörnan. Stämningen var på topp med trevlig gemenskap, god mat och många trevliga tal!
I början på året valdes Benjamin Petersson, kommunens yngste politiker, in som ordinarie ledamot i styrelsen för
Kristdemokraternas ungdomsförbund, KDU, i Jönköpings län.
Välfärdsfrågorna och ett återupprättat välfärdslöfte var fokus när över ettusen Kristdemokraterna från hela Sverige var
samlade till Kommun- och landstingspolitiska dagar på Elmia i Jönköping i början på mars. Från Sävsjö kommun var vi
denna gång ett gäng på åtta personer som var med och fick inspiration genom möten med kollegor och deltagande i
seminarium.
Under vintern/våren genomgick Fredrik Håkansson och Daniel Karlsson under två helger en utbildning för de som vill
ta steget vidare mot ett ledande uppdrag inom politiken. Ett 20-tal Kristdemokrater från partidistrikten i Jönköpings och
Östergötlands län deltog.
I mars gjorde vi verksamhetsbesök med Regionrådet Mia Frisk på det fina äldreboendet Södergården i Stockaryd.
Tillsammans med Anna-Karin Yngvesson och Fredrik Håkansson blev det samtal med många ur personalen som
beskrev ett väl fungerande äldreboende.
I början på april var hela sju personer från Sävsjö kommun med som ombud på partidistriktsårsmötet för
Kristdemokraterna i Jönköping. För Sävsjödelegationen glädjande att Stefan Gustafsson utsågs som ordförande för
årsmötet och att det beslutades att Anncatrin Ek ska fortsatt företräda oss i partidistriktsstyrelsen. Under april drog
förberedelserna inför valkampanjen igång på allvar med strategier kring kampanjarbete, marknadsföring och underlag i
form av texter och foton för framtagande av valmaterial.
Maj blev som vanligt en aktiv månad där vi började med att tillsammans med Kristdemokraternas gruppledare i
riksdagen, Andreas Carlson, göra intressanta studiebesök i Vrigstad och Sävsjö. Först gjordes ett besök på Ateljé
Stuvbiten som är ett integrationsprojekt i Vrigstad. Det gjordes sedan ett besök på Aleholmsskolan i Sävsjö. Där besökte
vi bland annat industriprogrammet och fick praktiskt delta i undervisning i svenska och samhällsorientering för nya
svenskar. Vi var många Kristdemokrater som deltog i kampanjarbete på Vårglada Sävsjö och Vrigstad Marknad där
Andreas Carlson talade från scenen. Vi lanserade våra tre kommun-valsedlar med särskilt fokus på våra toppkandidater
och Anna-Karin Yngvesson och Fredrik Håkansson deltog tillsammans med KDU i en heldag med valdebatter på
Aleholm. Bengt Swerlander och Stefan Gustafsson representerade Kristdemokraterna när pensionärsorganisationerna,
Pro och Spf, hade bjudit in partierna för ett samtal.
Lördagen den 12 augusti blev startskottet för vår valspurt. Knappast ingen som besökte Vrigstad Marknad denna dag
kunde undgå att Kristdemokraterna var där. Förutom annonser på facebook och lokaltidningen fanns affischer vid alla
ingångar till marknaden som talade om att Lars Adaktusson skulle tala från marknadsscenen vid två tillfällen. Båda
gångerna var det så gott som fullt med folk framför scenen och vi var ett helt gäng med Kristdemokrater som delade ut
material och fick många positiva samtal. Efter marknaden bjöd vi allmänheten till vad som blev ett lyckat och välbesökt
lunchmöte med Lars på Vrigstad Värdshus.
Många medlemmar slöt upp och hjälpte till med att stoppa i valsedlar och packa foldrar inför utskick till alla hushåll i
kommunen. Vi fick också bra hjälp av Benjamin som under några dagar var anställd valarbetare i distriktet. Förutom
olika utskick och utdelning av material i postlådor skrevs en del insändare, vi syntes en hel del i olika mediereportage, vi
annonserade i både traditionella och nya kanaler där vi bla. satsade en hel del på annonskampanjer på facebook.
Sista dagen i augusti var vi på höstmarknaden i Sävsjö där vi även fick besök av regionråd Mia Frisk. Denna dag hade vi
med oss vår mobila valstuga, dvs Stefans husvagn, som vi stripat med partiets logo och våra ledord i valkampanjen
”Engagemang, Erfarenhet & Samverkan för hela Sävsjö kommuns bästa”.

Årets vitsippspris tilldelades Startist, en musiktävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den 2
september var det final i Sävsjö Sporthall och vi passade då på att från scenen läsa motiveringen och dela ut priset till en
mycket värdig mottagare. En kväll med demokratisamtal med nyanlända genomfördes några veckor innan valet.
Fredagen den 7 september avslutades valturnén med den mobila valstugan med ett besök på torget i Sävsjö och vid
Hemköp i Vrigstad. Besök har under två veckor gjorts i Sävsjö, Vrigstad, Stockaryd och Rörvik. Responsen från
medborgarna har varit god och många har kommit för att samtala över en kopp kaffe om hur vi kan göra Sävsjö
kommun bättre. Många har också deltagit i tävlingen om att vinna en helt ny cykel från Dans Fritidsbod.
Söndagen den 9 september var der val i Sverige och sent på kvällen stod det klart att vi gjort ett rekordval! Med nästan
30% av rösterna blev vi för första gången kommunens största parti. Förtroendet ökade i alla valkretsar, totalt blev det en
ökning med 6,1%. Det ger oss 3 nya mandat i kommunfullmäktige. Under de kommande fyra åren är 12 av 39 ledamöter
Kristdemokrater. När personkryssen på valsedlarna i kommunvalet var färdigräknade visade det att Stefan Gustafsson
fick 434 kryss, långt mer än någon annan politiker i Sävsjö kommun.
Fredagen efter valet var vi, till mångas förvåning, återigen på Sävsjö torg med vår KD-husvagn. Denna gång för att fira
valresultatet och för att visa vår uppskattning för det stora stödet bjöd vi alla som kom förbi på rulltårta med grädde och
bär. Det blev mycket uppskattat och vi dela ut närmare 100 bakelser till alla som kom. Vi delade även ut cykeln som var
förstapriset i vår tävling som vi haft under valkampanjen.
Förhandlingarna efter valet, under ledning av Thomas Wilhelmsson och Daniel Karlsson, resulterade i att
Kristdemokraterna kommer fortsätta att leda kommunen i samarbete med Socialdemokraterna och Centerpartiet. För vår
del innebar förhandlingarna att vi utökar de poster vi redan har med ytterligare en ordförandepost, nämligen i AB Sävsjö
Industribyggnader och ytterligare en ledamot i både ABSI, Sävebo och Socialnämnden.
I oktober respektive november deltog vi på distriktets valutvärdering i Mullsjö och höststämma på Träcentrum i Nässjö.
Utifrån förhandlingarna efter valet och kommunfullmäktiges beslut i november och december blev det klart att
Kristdemokraterna under kommande mandatperiod kommer ha följande ordförandeuppdrag. Kommunfullmäktige; Per
Danielsson, Kommunstyrelsen; Stefan Gustafsson, Barn- och Utbildningsnämnden; Fredrik Håkansson,
Överförmyndarnämnden; Hugo Cruz, Sävebo; Therese Petersson, Savman; Johanna Danielsson, AB Sävsjö
Industribyggnader; Sven-Åke Gårdstam. I övriga nämnder och styrelser har vi förste vice ordförande förutom i
Socialnämnden där vi istället har fyra (av totalt nio) ledamöter.
I regionvalet var vår toppkandidat Bengt Swerlander, Han fick ett mycket stort antal kryss men det räckte tyvärr inte till
en ordinarie plats i regionfullmäktige. Men han kommer med sin ersättarplats ändå kunna delta för att bevaka vår
kommuns intressen. Dock fick vi i december ett mycket positivt besked när det stod klart att Bengt Swerlander är ny
ordinarie ledamot i den viktiga Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. Med denna position blir det möjligt att driva
på i en rad viktiga utvecklingsfrågor som exempelvis bättre vägar och kollektivtrafik.
När fullmäktige i december hade sin avslutning med middag på Vrigstad Värdshus utdelade ordförande Per Danielsson
blommor till några politiker som gjort insatser utöver det vanliga. En av dessa var Thomas Wilhelmsson som innehaft
uppdraget som kommunrevisor ända sedan november 1973. Thomas har på ett föredömligt sätt skött detta uppdrag i
hela 45 år! Samtidigt med revisorsuppdraget var Thomas också ledamot i fullmäktige år 1982 – 1988. Den andra
kristdemokratiska politikern som lyftes fram var Anna-Karin Yngvesson som med i kommunfullmäktige 1994. AnnaKarin har varit ordförande i barn- och utbildningsnämnden sedan 2003, alltså aktiv i kommunpolitiken i 24 år och med
ett tungt ordförandeuppdrag i 15 år. Anna-Karin och Thomas två politiker som gjort en fantastisk insats för
Kristdemokraterna och för Sävsjö kommun.
Under året har det regelbundet genomförts kommunpolitiska samtalskvällar. 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 tre ”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 143 medlemmar. Under 2018 har intäkterna varit 91 350 kronor och kostnaderna
210 274 kronor vilket ger ett resultat på -118 924 kronor. Vi lämnar ett intensivt år 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!
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Partiavdelningens 50-års firande på Kulturhuset, Benjamin ny ledamot i KDU´s distriktsstyrelse, Kommun- och
Lanstingspolitiska dagar i Jönköping, studiebesök på Aleholm, valdebatt på Aleholm, Vrigstad Marknad med besök av
Lars Adaktusson, valarbete på Brygghörnan, Bengt kandidat till regionen, Vitsippspriset till Startist, valkampanj med
KD-husvagnen, valseger och firande med tårta på Sävsjö Torg, Thomas avtackad som revisor efter 45 år.

