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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021
Det blev ytterligare ett år präglat av pandemin. Årsmötet, som ägde rum den 8 februari,
behövde därför genomföras digitalt via Zoom. Det gäller att ställa om, inte ställa in. Roland
Utbult var först tänkt som talare men fick förhinder. Som tur var kunde Andreas Carlson
ställa upp som talare på kort varsel. Andreas Carlson, som är Kristdemokraternas
gruppledare i riksdagen och vice ordförande i justitieutskottet, berättade om sitt arbete och
aktuella frågor med fokus på kriminalpolitik. Anton Axelsson var med och gav information
från partidistriktet. Det hör till att vid årsmötet även få något gott att äta och att man fikar
tillsammans. När det inte är möjligt att träffas fysiskt krävs det därför nya kreativa lösningar.
Smörblommans Café i Stockaryd ordnade fralla och vaniljhjärtan som paketerades i påsar
som vi sedan distribuerade hem till årsmötesdeltagarna. Under fikat delades deltagarna även
in i mindre grupper, s.k. break-out rooms, för att förenkla trevliga samtal. Under årsmötet
fattades flera viktiga beslut med koppling till valet 2022. En nomineringskommitté, ledd av
Gunnel Lundgren, med uppdrag att ta fram kandidater till kommunvalet, utsågs och en
övergripande valplan antogs. Erika Mallander Karlsson blev utsedd till val- och
kampanjledare.
Den 26 mars fick vårt kommunalråd Stefan Gustafsson äran att ha ett digitalt möte med
Kronprinsessparet. Samtalet handlade om coronapandemins påverkan på kommunen, om
näringslivet och trähusföretagens betydelse för arbetsmarknad och bostadsbyggande samt
kyrkor och föreningars viktiga roll för att skapa sammanhållning och gemenskap.
Kronprinsessparet önskade att vid lämpligt tillfälle få möjligheten att besöka kommunen och
avslutade med att skicka en varm hälsning till alla invånare i Sävsjö kommun.
Även distriktets vårstämma den 27 mars fick hållas digitalt. Stämman bestod bland annat av
motionsbehandling, framför allt motioner till rikstinget som sedan ägde rum under hösten.
Vid vårstämmen valdes också Johanna Danielsson från Sävsjö till ny ledamot i
partidistriktsstyrelsen efter att Anncatrin avsagt sig att fortsätta som ledamot och Sävsjös
representant i distriktsstyrelsen.
Kristdemokraternas kommundagar genomfördes digitalt 16–17 april och ett antal från vår
partiavdelning anslöt för att delta. På programmet återfanns bland annat tal av Ebba Busch
och många olika typer av seminarier och föredrag om allt från ideologi och strategi till viktiga
politikområden. Kommundagarnas höjdpunkt var dock att Stefan Gustafsson utsågs till Årets
Kristdemokrat. Ur motiveringen kan läsas: ”I sin roll som kommunpolitiker har årets
kristdemokrat medverkat till att under lång tid bygga politiken underifrån, med ett starkt
medborgarfokus och ständigt med sin kommuns bästa för ögonen. Pragmatiska lösningar,
en vilja att samverka och goda relationer är tre begrepp som kännetecknar årets
kristdemokrat.”
Ett extrainkallat årsmöte med partiavdelningen hölls den 19 april. Under hösten 2020 hade
Stefan Gustafsson meddelat partiavdelningsstyrelsen att han inte skulle kandidera för
ytterligare en mandatperiod som kommunstyrelsens ordförande. Direkt påbörjades ett arbete
för att hitta en efterträdare och styrelsen slog fast principer, utgångspunkter och tidplan för
processen. Den nomineringskommitté som utsågs vid det ordinarie årsmötet fick, förutom att
lägga fram förslag på listor, i uppdrag att först, under våren, ta fram ett förslag till partiets
förstanamn och KSO-kandidat i kommunvalet. Efter en bred, intern process som inkluderade
intervjuer med ett flertal potentiella kandidater föreslog nomineringskommittén att Therese
Petersson skulle bli partiets toppnamn. Det extra årsmötet beslutade enhälligt enligt
nomineringskommitténs förslag. Kort därefter offentliggjordes beslutet på en digital
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presskonferens och genom pressmeddelande. Om Therese blir vald som nytt kommunalråd
blir det första gången som en kvinna får denna position i Sävsjö kommun. Therese blir då
också det första kommunalrådet från Sävsjö stad sedan mitten på sjuttiotalet.
I april skrev Sävsjö kommun, tillsammans med Länsstyrelsen och flera av länets kommuner,
under ”Deklarationen för en stark demokrati” för att uppmärksamma den svenska
demokratins 100-årsjubileum. Både Stefan Gustafsson och Per Danielsson från vårt parti har
varit engagerade i frågan. Per höll ett tal och överlämnade kommunens deklaration vid ett
arrangemang ordnat av länsstyrelsen.
Magnus Oscarsson, riksdagsledamot, och hans hustru är Annicki, kommunstyrelsens
ordförande i Ödeshögs kommun, var i slutet av juni på studiebesök i Sävsjö kommun.
Annicki och vår KSO-kandidat, Therese Petersson, möttes för att samtala om erfarenheter
om hur det är att gå in och som första kvinna i en sådan utsatt roll. Det gjordes ett besök hos
Ingvar Svensson i Lövshult där det handlade om villkoren för att driva ett litet lantbruk. Det
gjordes ett besök på Långseryds gård där Anna och Niklas Håkansson driver gårdsbutik,
konferens, café och boende.
Höstterminen drog i gång med ett digitalt arrangemang av riksorganisationen för att
uppmärksamma att det bara var ett år kvar till valet. I samband med detta delade vi också ut
flygblad i kommunens olika orter med budskapet att vi behöver en ny regering.
I september hade vi också ett uppskattat besök av Roland Utbult när vi ordnade vårt första
fysiska möte i Sävsjö sedan pandemins början. Roland är riksdagsledamot och sitter i
riksdagens kulturutskott. Han är även en välkänd och uppskattad musiker. Roland berättade
om sin väg in i politiken och om olika politiska frågor kombinerat med sånger som knöt an
till det han berättade. Therese Petersson var konferencier för mötet och Benjamin Petersson
höll i en frågestund med Roland. Det offentliga mötet hölls i Allianskyrkan i Sävsjö och alla
som kom bjöds på god höstsoppa.
Under helgen 12–14 november hölls riksting, partiets högsta beslutande organ, i Norrköping
där partiets politik på många olika områden slogs fast. Två ombud från Sävsjö kommun,
Stefan Gustafsson och undertecknad, fanns på plats och ingick i delegationen från
Jönköpings län. En sjukvårdsproposition klubbades som stakar ut vägen mot ett statligt
ansvar för sjukvården. Mycket fokus hamnade också på kriminalpolitiken. Partiledare Ebba
Busch höll ett uppskattat tal där hon bland annat uppmärksammade familjens vitala roll och
vikten av att bottna i de värderingar som ligger till grund för partiet. Från Sävsjö kommun
lyftes särskilt två olika frågor. Den första av dessa var att det måste vara möjligt för skolelever
att under skoltid delta i undervisning från musik- eller kulturskola, något som idag
förhindras av Skolinspektionens tolkning av skollagen när det gäller skolplikt. Den andra
frågan vi förde fram var att det borde krävas utdrag ur belastningsregistret för anställning av
personer som ska utföra omvårdnad i människors hem.
En delegation från Sävsjö kommun på åtta personer var med vid höstkonventet för
Kristdemokraterna i Jönköpings län den 27 november i Folkets Hus Vaggeryd. Beslut
fattades om länsprogram, budget och listor till valet 2022. Per Danielsson utsågs till Sävsjö
kommuns lokala toppnamn på valsedeln i regionvalet och Benjamin Petersson på valsedeln
till riksdagsvalet.
Gunnel Lundgren, Anncatrin Ek och Stefan Gustafsson besökte i december ett föreningsmöte
i den lilla hembygdsstugan Gröndal, Vrigstad. Uppdraget var att som representanter för
Kristdemokraterna överlämna en check på ettusen femhundra kronor, blommor, diplom och
tillkännage att Vrigstad hembygdsförening utsetts till årets mottagare av Kristdemokraternas
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Vitsippspris. I motiveringen framgår att Vrigstad Hembygdsförening gjort ett omfattande
arbete med att dokumentera Vrigstads historia och samtid i ord och bild till glädje för
nuvarande och framtida generationer, ett arbete som ofta utförs i det tysta av eldsjälar villiga
att lägga ner otaliga timmar för att skapa material som blir till nytta och nöje för invånarna.
Bengt Mattson, med ett politiskt engagemang i partiavdelningen sedan 70-talet, är en sedan
många år flitig insändarskribent. Under året har han bland annat skrivit debattartiklar om
vikten av livsmedelsförsörjningen och om att vi mitt i allt tal om fler poliser inte får glömma
familjerna som samhällsbyggare. Även Stefan Gustafsson har tillsammans med Andreas
Carlson skrivit en debattartikel om familjens förebyggande roll. Bengt Swerlander, som sitter
i regionens TIM-nämnd, har varit med och skrivit en debattartikel om hur kollektivtrafiken
kan utvecklas för att bli smartare och mer lättillgänglig i hela länet.
Efter det ordinarie årsmötet 2021 har partiavdelningsstyrelsen haft fyra formella möten.
Mycket tid har dock ägnats åt arbetet i nomineringskommittén där flera styrelseledamöter
ingår. Nomineringskommittén har haft ett tiotal möten under året. I slutet av året har även
en valledningsgrupp, vald av styrelsen, påbörjat sitt arbete. Även i denna grupp, som leds av
Erika Mallander Karlsson som valledare, finns styrelseledamöter representerade. Styrelsen
har i övrigt under året bland annat planerat olika arrangemang och beslutat om att
annonsera i SävsjöAppen under valåret.
Under året har det regelbundet genomförts kommunpolitiska gruppmöten. 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 skickats ut två ”Vitsippan”-nyhetsblad och
löpande information via e-post. Vi har under året också varit aktiva med att lägga ut
information på partiavdelningens Facebooksida, Instagram och hemsida.
Medlemmar och ekonomi
Partiavdelningen har i skrivande stund 139 medlemmar. Under 2021 har intäkterna varit 108
050 kronor och kostnaderna 47 796,42 kronor vilket ger ett resultat på 60 253,58 kronor.
Resultatet förstärks av att många aktiviteter blivit digitala eller inte kunnat genomföras på
grund av pandemin. Vi lämnar trots allt ett bra verksamhetsår 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!
Vrigstad 2022-02-27
Benjamin Petersson, partiavdelningsordförande
Bilaga:
Resultatredovisning och beskrivning av tjänster från partidistrikt och riksorganisation
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Årsmöte med Andreas Carlson som gästtalare, digitalt möte med Kronprinsessparet, Therese
Petersson blir partiets förstanamn och KSO-kandidat, Johanna Danielsson ny ledamot i
partidistriktsstyrelsen, Stefan Gustafsson Årets Kristdemokrat, Per Danielsson överlämnar
Demokratideklaration, studiebesök med Magnus och Annicki Oscarsson, utdelning av
flygblad, talarkväll med Roland Utbult, Benjamin Petersson och Stefan Gustafsson på
riksting, Sävsjödelegation vid partidistriktets höstkonvent, utdelning av Vitsippspriset till
Vrigstad Hembygdsförening.
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