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Ebba Busch Thor: 
- Från djupet av mitt hjärta: Tack! 
- Vi ska ta striden för en politik som 
gör staten mindre och samhället 
större!  
Det var budskapet när Ebba Busch 
Thor höll sitt tal som nybliven 
partiledare. Lördagen den 25 april 
valde Kristdemokraterna sin 4:de 
partiledare på ett extra riksting i 
Stockholm.  
 
I första tal som partiledare varnade 
Ebba för likgiltigheten i samhället.  
- Om godhet är vit och ondskan är 
svart så tror jag att likgiltigheten är 
den gråskala som förbinder dem. Det 
är lätt att övertyga sig själv om att 
likgiltighet duger så länge vi inte gör 
skada. Men alltför ofta är likgiltigheten 
nästan svart, nästan ond. Låt oss med 
goda värderingar som vapen hjälpas åt 
att skapa ett samhälle där ondskan 
och likgiltigheten får gå i reträtt. 
 
Ebba uppmanade partiet att ta strid 
för en politik som ersätter egoism med 
gemenskap, som gör staten mindre 
och samhället större, och som värnar 
politikens gränser. 

 

 
De stora utmaningarna som 
Sverige och resten av världen står 
inför med båtflyktingar som 
drunknar i Medelhavet, IS 
härjningar i Mellanöstern, hotfulla 
diktaturer och Rysslands alltmer 
aggressiva beteende.  
 
När det kom till en av de största 
samhällsutmaningarna för Sverige: 
den stora ökningen av asylsökande 
och nyanlända fortsatte Ebba på 
den linje Göran Hägglund 
lanserade i december, men 
betonade också att vi måste göra 
mer. 
 
- Det råder ingen tvekan om att 
Kristdemokraterna är den enda 
garanten för familjernas frihet. Vi 
vet vad som händer med en 
regering där kristdemokraterna 
inte finns med. Där stryps genast 
familjens rätt att välja. Vi ska om, 
och om, och om igen ta strid för en 
politik för starkare familjer, slog 
Ebba fast till de närvarande 
kristdemokraternas jubel. 

 
Som avslutning slog Ebba fast att 
ett framgångsrikt parti inte är 
någon enmansföreställning och 
att det inte räcker med att välja 
ny partiledare för att fördubbla 
opinionssiffrorna. 
- Ett framgångsrikt parti är ett 
lagarbete. Jag vet att ni redan 
sliter runt om i landet. Jag vet 
att det är tungt. Ändå tänker jag 
idag be er att göra mer. Gör 
mer! Så att fler väljare i nästa val 
går till vallokalerna med en 
kristdemokratisk valsedel i 
handen, avslutade 
Kristdemokraternas nya 
partiledare Ebba Busch Thor. 

Kristdemokraternas nyvalda partistyrelse
Det var inte bara ny partiledare som valdes på det extra 
rikstinget. En ny partistyrelse är nu också vald: 
Förste vice partiordförande - Jakob Forssmed 
Andre vice partiordförande - Emma Henriksson 
 
Ordinarie ledamöter David Lega, Annika Eclund, Andreas 
Carlson, Caroline Szyber, Aron Modig, Monica Selin, Peter 

Kullgren, Bengt Germundsson, Sofia 
Damm, Lars Adaktusson, Anders 
Sellström, Soledad Henriquez 
 
Ersättare  Lars Thunberg, Erik Slottner, 
Per Landgren, Ella Bohlin, Behcet 
Barsom, Irene Oskarsson, Michael 
Anefur, Stig Nyman 
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På gång hos Kristdemokraterna Värnamo 

25 juli Slåttalördag marknad i Värnamo 
15 augusti Bredaryds marknad 
29 augusti Höstmarknad i Värnamo 
21 september Medlemsmöte i Rydaholm 
8-11 oktober Riksting i Västerås 
24 oktober Friveckolördag marknad i Värnamo 
 
 
Styrelsemöten: 31 augusti 
Gruppmöten: 10 augusti, 14 september, 12 oktober 
Kommunfullmäktige: 27 augusti, 24 september, 29 oktober 
 

Glad sommar! ☺ 
varnamo.kristdemokraterna.se 

 
Kristdemokraternas gruppledare 
Camilla Rinaldo Miller i hatten på 
budgetfullmäktige. 

FOTO: HÅKAN JOHANSSON 
 
HATT som i Hållbarhet, Attraktivi-
tet, Tillväxt och Trygghet var det 
som Kristdemokraternas grupple-
dare Camilla Rinaldo Miller ville in-
pränta i åhörarna när hon tog på sig 
hatten under budgetdebatten i 
Kommunfullmäktige. Det var ett 
ovanligt budgetfullmäktige, inte 
minst för att Värnamo kommun nu 
höjer skatten, utan att det handlar 
om skatteväxling, för första gången 
på mer än ett decennium. Skatte-
höjningen är 40 öre. 

Kommunfullmäktiges stora budgetdebatt i juni handlade om allt från ny 
vision och målstyrningsmodell för kommunen till verksamhet, investe-
ringar och finansiering. Flera kristdemokrater var aktiva och lät sig höras i 
debatten. 
 
Gruppledare Camilla Rinaldo Miller yrkade bifall till Alliansens och Miljö-
partiets gemensamma budgetförslag och lyfte fram vikten av en tydlig vi-
sion, nämligen Alliansens och Miljöpartiets förslag Värnamo – den 
mänskliga tillväxtkommunen, 40.000 invånare 2035. 
 
– Visionen förtydligas med målkriterier som ska prägla beslut på alla ni-
våer, fortsatte hon. Värnamo kommun ska präglas av Hållbarhet, utveckla 
Attraktivitet, främja Tillväxt och tillsammans ska vi skapa en Trygg kom-
mun. 
 
Omsorgsnämndens ordförande Arnold Carlzon talade om värdig omsorg. 
 
– Vi har fokus på budget i balans! förklarade han. Detta tror vi är fullt 
möjligt, men tillskottet i 2016 års budget är helt nödvändigt! Målsätt-
ningen är tydlig! Rätt insats vid rätt tillfälle och ett gott bemötande! 
 

(Hela referatet finns på vår hemsida – varnamo.kristdemokraterna.se) 

Kristdemokratisk prägel på budgeten 

Kristdemokraternas Europaparlamentari-
ker Lars Adaktusson höll ett seminarium 
om Relationer mellan Israel, Sverige och 
EU och medias påverkan under Israels 
vänners sommarkonferens i Arken, Vär-
namo. Här samtalar han med lokala parti-
kollegorna Christer Fjordevik och Stig 
Claesson. 
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Lars Adaktusson i Värnamo 


