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Kalendern 

april-maj  Kampanj 
1 maj                Första maj-firande i Norrköping 
6 maj Partiledardebatt i Agenda SVT 
9 maj SR Jönköping valdebatt 
15 maj              Familjedagen 
19 maj Vrigstad marknad 
26 maj Anebydagen 
6 juli                 Kristdemokraternas dag i Almedalen 

Våra prioriterade valfrågor 
 Kristdemokraternas fokus i Jönköpings län är på 
tillgänglighet och på att hela länet ska leva och 
utvecklas. Det handlar om tillgänglighet till 
akutsjukhus som erbjuder god vård för alla tre 
delarna av länet och är viktiga arbetsplatser. Det 
handlar om tillgänglighet till tåg och bussar som 
erbjuder kollektivtrafik till invånare både i de 
större städerna och ute på landsbygden. Det 
handlar om tillgänglighet till vård utan långa 
väntetider, speciellt för de med störst behov.  
Och det handlar om ökad tillgänglighet till polis i 
alla länets kommuner. 
Tillgängligheten bidrar till att hela länet kan leva 
och utvecklas, och till regional utveckling.  
 
I riksdagsvalet i Jönköpings län kommer 
Kristdemokraterna särskilt lyfta fram ökad 
polisnärvaro i alla länets kommuner. Vi kommer 
också driva på för att den s.k. pensionärsskatten 
omedelbart tas bort och att lönegapet mellan 
pensionärer och löntagare ska slutas. Och, att 
LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) ska ändras så att intentionen 
med lagstiftningen återupprättas.  
 
I regionvalet kommer Kristdemokraterna 
fokusera på att köerna till sjukvårds-
upplysningen på 1177 vårdguiden ska kortas. 
Idag är telefonköerna alldeles för långa alldeles 
för ofta. Tillgänglighet psykiatrin är också en 

prioriterad fråga speciellt till BUP (barn- och 
ungdomspsykiatrin). Fler mobila tjänster 
såsom läkarbil och tandvårdsbuss ska 
utvecklas och e-hälsan ska bli mer öppen och 
användarvänlig för patienterna. Länets tre 
akutsjukhus ska bevaras och fortsätta 
utvecklas med tydliga specialiteter. 
 
Förtroendet för den regionala kollektivtrafiken 
har skadats rejält i flera delar av länet efter 
långa perioder av inställda tåg och bristfällig 
ersättningstrafik. Kristdemokraterna vill ha 
tågtrafik från Mariannelund och Vetlanda till 
Jönköping och en tabellstyrd ringlinje med 
buss mellan sjukhusorterna Eksjö, Värnamo 
och Jönköping, via Sävsjö. Även för de som 
bor på landsbygden ska det finnas tillgänglig 
kollektivtrafik genom s.k. närtrafik, som är 
öppen för alla. 
 
För oss kristdemokrater är det viktigt att du 
ska kunna lita på vården, på att tåget kommer 
och på polisen.  

11 augusti               Valrörelsen startar 
15 & 22 augusti     Utfrågning Fjällstugan Jönköping 
16 augusti               Ebba frågas ut i SVT 
19 augusti               Bredaryds marknad 
22 augusti               Förtidsröstningen börjar 
6 september         Adelövs marknad & TV4 debatt 

 9 september VALDAG 
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KRISTDEMOKRATERNAS VALSEDLAR 2018 
Kristdemokraterna Värnamo satsar på att få minst åtta mandat i Värnamo Kommunfullmäktige efter 
årets val. Partiavdelningens valtema är Välfärdslöftet för Värnamo och man lanserar två valsedlar 
som båda toppas av Camilla Rinaldo Miller från Bredaryd. 

 
 En utbildning där vi går igenom sådant som det är bra att 
ha koll på i en valrörelse. För dig som vill hjälpa till i valet. 
18 april Nå ut med ditt budskap 
24 maj Detta vill Kristdemokraterna i Värnamo 
15 augusti Att möta väljarna 

PÅ G I PARTIAVDELNINGEN 
 
28 april Kristdemokraterna på sta’n. 
3 maj Seniorförbundets 25-årsjubileum 
26 maj Kristdemokraterna på sta’n. 
30 juni Kristdemokraterna på sta’n. 
28 juli Slåttalördag marknad, Värnamo. Våffelvagn. 
11 augusti Valupptakt 
27/8–9/9 Valstuga i Värnamo centrum 
 

 

Styrelsemöten: 21 maj, 13 augusti, 5 september. 
Gruppmöten: 14 maj, 11 juni, 13 augusti, 10 september. 
Kommunfullmäktige: 31 maj, 20 juni, 30 augusti, 27 

september. 


