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KD är ansvariga för sjukvården i nya Region Jönköpings län 
Mia Frisk (KD) blir ordförande för den 
viktiga nämnden för Folkhälsa och 
sjukvård och får ansvaret för 90 % av 
regionens budget. 
 
Turerna var många men tillslut stod 
det klart att Alliansen fortsätter styra 
landstinget när det nu har blivit Region 
Jönköpings län den 1/1 2015. 
Kristdemokraterna får också genom 
regionråd Mia Frisk en av de viktigaste 
posterna i regionen, som ordförande 
för nämnden för Folkhälsa och 
sjukvård som har ansvar för 90 % av 
den totala budgeten. 
- Jag är glad över det förtroende som 
jag fått från partiet och fullmäktige 
genom att de valt mig till regionråd 
och ordförande för nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård. Det blir en 
spännande utmaning att få leda den 
nämnden och en möjlighet att få 
fullfölja de satsningar som Alliansen 
initierat inom exempelvis cancervård, 
psykisk hälsa och e-hälsa, säger Mia 
Frisk och fortsätter 
- Jag ser fram emot att gå in i den nya 
regionen med dess nya uppgifter och 
ny politisk struktur. Den nya regionen 
innebär att Jönköpings län kan tala 

 

med en röst gentemot andra 
regioner, myndigheter och staten 
och att det finns ett tydligt mandat 
och ansvarsutkrävande. Vi har 
viktiga utmaningar att arbeta med, 
inte minst att säkra kompetens-
försörjningen i regionen och få till 
stånd viktiga infrastruktursats-
ningar. Vi kristdemokrater vill 
bidra till att Jönköpings län ska bli 
det bästa länet för barn och unga 
att växa upp i! Ett av de första 
besluten som togs, och som det 
stormade riktigt kring var en 
organisationsförändring som 
konkret innebär att sjukvårds-
direktörerna får ansvar för ett 
medicinskt område och leder vård-
processer istället för att ansvara 
för själva sjukhuset. Det är ett för-
slag som bidrar till en mer jämlik 
vård och rustar oss bättre för att 
möta de utmaningar vi står inför. 

Kommunfullmäktige Camilla Rinaldo Miller 
Ordf Christer Fjordevik 
Monica Johnsson 
Gunnar Crona 
Ann-Sofie Björhag 
Stig Claesson 

Xhilda Bushati
Arnold Carlzon 
Lena Freij 

Kommunstyrelse Camilla Rinaldo Miller Patrik Ekwall
Överförmyndare Christer Fjordevik 
Barn- och utb-nämnd Isak Torebrand Sanja Mikulic
Kulturnämnd 1 v ordf Peter Johnson Gunnel Youngström
Omsorgsnämnd Ordf Arnold Carlzon Margareta Lindahl
Medborgarnämnd 1 v ordf Monica 

Johnsson 
Margareta Svensson
AnnSofie Björhag 

Fantastisk utdelning av valresultatet i Värnamo kommun! 
Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnd 

Ordf Håkan Johansson 
Lena Freij 

Evangeline Eriksson
Arben Murati 

Upphandlingsnämnd Waldemar Landén Gunnel Crona
Lennart Swerlander 

Kommunrevision 1 v ordf Donald Crona  
Servicenämnd 1 v ordf Ibrahim 

Candimir 
Nikola Pjetri

Värnamo Stadshus AB Camilla Rinaldo Miller Patrik Ekwall
Finnvedsbostäder AB Xhilda Bushati Leif Bäckrud
Värnamo Energi AB Ordf Gunnar Crona Thorbjörn Eriksson
Värnamo Kommunala 
industrifastigheter AB 

Stig Claesson Mario Mikulic

Övriga val Se hemsidan: varnamo.kristdemokraterna.se

Kristdemokraterna i regionen 
Mia Frisk – 1:e vice ordf. i regionstyrelsen, ordf. 
Folkhälsa & sjukvård 
Anna-Karin Yngvesson – ledamot i 
regionstyrelsen 
Marianne Andersson – ledamot i Folkhälsa & 
sjukvård, ers. Parlamentariska nämnden 
Torbjörn Eriksson – 1:e vice ordf. 
Arbetsmarknad, näringsliv & attraktivitet 
Tommy Bernevång – ordf. 
parlamentariskanämnden 
Ragnvald Ahlnér – ordf. patientnämnden 
Pernilla Mårtensson – ordf. valnämnden, 
ledamot i Trafik, infrastruktur och miljö 
Mattias Ingeson – ordf. Länsrådet för 
funktionsnedsättning, ersättare regionstyrelsen 
Arnold Carlzon – ordf. bostadsbyggen, 
ersättare Arbetsmarknad, näringsliv & 
attraktivitet 
Jonas Lindahl – ledamot Arbetsmarknad, 
näringsliv & attraktivitet, ersättare i 
regionstyrelsen 
Irene Oskarsson – ledamot Trafik, infrastruktur 
& miljö, ersättare Arbetsmarknad, näringsliv & 
attraktivitet 
Maria Lundblom-Bäckström – ledamot 
revisionen 
Hannah Sturesson Ekeroos – ersättare 
Folkhälsa & sjukvård 
Nils-Erik Emme – ersättare Folkhälsa & sjukvård 
LarsÅke Magnusson – ersättare Trafik, 
infrastruktur & miljö 
Monica Samuelsson – ersättare 
Arbetsmarknad, näringsliv & attraktivitet 
Margareta Andersson – ersättare 
Arbetsmarknad, näringsliv & attraktivitet 
I regionfullmäktigegruppen ingår också Acko 
Ankarberg-Johansson  
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På gång i Värnamoavdelningen

6 februari Årsmöte i Värnamo energis lokaler, Värnamo 
18 februari Årets vitsippspris delas ut på än så länge hemlig 

plats 
21-22 februari Kommun- och landstingspolitiska dagar i Örebro 
25 april Marknad i Värnamo 
En vårkväll Medlemsmöte på Rydaholms värdshus 
 
 
Styrelsemöten 16 mars, 20 april, 1 juni 
Gruppmöten 9 februari, 9 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni 
 
 
Aktuell information finns i kalendern på vår hemsida: 
varnamo.kristdemokraterna.se  

Vi möts på sociala medier 
Facebook 
Kristdemokraterna Värnamo 
(KDVarnamo) 
Twitter 
@KDVarnamo 
Instagram 
KDVarnamo 
Google+ 
KDVarnamo

Varmt välkommen till årsmötet

Medlemmar i Kristdemokraterna Värnamo kallas härmed till årsmöte 
 
Fredagen den 6 februari 
klockan 18 i 
Värnamo energis lokaler 
på Kapellgatan i Värnamo. 
 

• Lars Adaktusson kommer ända 
ifrån Bryssel för att vara med på vårt 
årsmöte! – Kommer du? 

• Gunnar Crona informerar om det nya 
kraftvärmeverket Lucia och framtiden 
för Värnamo energi. 

• Självklart äter vi semlor! 
• Årsmötesförhandlingar. 
• Information från styrelse och 

fullmäktigegrupp. 
• … 

/Camilla Rinaldo Miller, Ordförande

Kristdemokraternas europaparlamentariker Lars Adaktusson 
besöker vårt årsmöte. 


