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Ebba Busch Thor hyllade 
Jönköpings distrikt 

 

1 februari   Inspirationsdag i Linköping 
 
14 mars   Partidistriktsårsmöte i Jönköping. 

  Alla medlemmar är välkomna.  
 

20-21 mars    Kommun- och regionpolitiska  
    dagar på M/S Cinderella 
 
1 maj    Familjedag (stad ej utsedd ännu) 
 
14 november  Höstkonvent 

 

                                             

 

 

 

Kristdemokraternas riksting är över. 299 motioner och 
2 propositioner debatterades. En ny partistyrelse är 
vald & politiken inför de kommande åren är fastslagen. 

Delegationen med 22 ombud från Jönköpings län var 
aktiva och pådrivande. Det var inte alltid allt gick vår 
väg, men vi var med och påverkade flera beslut i positiv 
riksting. 

Några beslut i korthet: 
 Befintliga järnvägar ska rustas upp och nya banor 
ska byggas för att öka kapaciteten och funktionaliteten 
i det svenska järnvägsnätet. KD ställer sig negativ till 
Sverigeförhandlingens förslag om höghastighetståg. 
Det krävs bättre och mer hållbara alternativ som 
förbättrar kapaciteten. 
 Nej till nationellt tiggeriförbud. 
 Ett nytt integrationsprogram som bygger på 
integration från dag 1 med förlängt 
etableringsprogram, fokus på att lära sig svenska och 
delaktighet i samhället. 
 Kunskapen hos myndigheter och beslutsfattare om 
religion, religionsfrihet och den personliga trons 
betydelse för enskilda och grupper ska höjas. 
 Ett nytt landsbygdsprogram som ger förutsättningar 
och livskraft till hela landet. 
 Begränsa möjligheterna till undantag för 
försörjningskrav för familjeåterförening till att endast 
gälla anknytningspersonens barn under 18 år, med det 
viktiga tillägget att familjeåterförening ska utgå från 
barnkonventionen och andra internationella 
åtaganden. 
 Både Andreas Carlson, Mullsjö, och Mia Frisk, 
Tenhult, valdes in partistyrelsen. 

 
 

Den 1-3 november ägde KDUs Riksmöte (motsvarig-
heten till Riksting) rum i Jönköping.  
Distriktets KDU-gäng stod som värd för ett rekord-
stort Riksmöte där 170 deltagare från hela Sverige 
samlades på Per Brahegymnasiet för att besluta om 
KDUs politik. Bland de större frågorna som behand-
lades fanns bland annat förslag från Förbunds-
styrelsen om att avveckla Systembolaget samt att 
verka för att byta namn på Kristdemokraterna. 
Genom aktivt påverkansarbete bidrog KDU 
Jönköping till att ändra på detta och förslagen 
avslogs.  
En fantastisk festkväll på Spira blev kronan på verket 
för helgen där KDU Jönköping också vann värvar-
tävlingen ”CC Cup”, och årets Riksmöte i Jönköping 
har blivit omtalat som Det bästa riksmöte som 
anordnats.  
KDU Jönköpings län vill tacka alla som ställt upp och 
hjälpt till i samband med Riksmötet. 
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I början av oktober presenterade vi i Koalition för 
Region Jönköpings län (KD, S, C, BA, L, MP) budget för 
2020 och flerårsplan för 2021 och 2022. Vi har ett posi-
tivt ekonomiskt resultat som möjliggör att vi kan fort-
sätta egenfinansiera våra investeringar, att vi tar ansvar 
inte bara idag utan också för kommande generationer, 
och att vi har ekonomi som inte tvingar oss till bespar-
ingar utan möjliggör satsningar. 
I budgeten finns bland annat satsningar på medarbetar-
na genom fler utbildningstjänster för specialisering, en 
ny bemanningsenhet för sjuksköterskor och en utökad 
lönesatsning på bristyrken i kliniskt nära arbete, ett sär-
skilt riktat uppdrag att prioritera kultur till barn och 
unga både i kulturhuset Spira och i hemkommunerna. 
Tjänsten SMS-livräddare införs, kollektivtrafiken för-
stärkas med 25 miljoner kronor och möjligheterna att 
kunna åka allmän kollektivtrafik till sjukhusen med sin 
kallelse som biljett finns också med i budgeten för 
Region Jönköpings län. 
För någon vecka sedan kom statistik kring väntetiderna 
inom vården - en hjärtefråga för oss kristdemokrater. I 
Region Jönköpings län kortas köerna både till besök i 
specialistvården och till att få operation och behandling. 
Det innebär att regionen får del av kömiljarden och ett 
kvitto på att vårt arbete med att korta köerna ger 
resultat. Mycket positivt. 

 

 

I samband med Höstkonventet i Värnamo meddelade vår 
distriktsordförande, Camilla Rinaldo Miller, att hon tack-
ar för sig och inte ställer upp för omval vid vårstämman. 
Stort tack till Camilla för de år 
hon varit ordförande och för all 
den tid hon lagt ned och det  
engagemang hon visat som ord- 
förande. Vid vårstämman, den 
14 mars, väljer vi en ny distrikts- 
ordförande. 
 
Vid Höstkonventet, som samlade 
ett 80-tal medlemmar, hade vi 
två uppskattade utbildningspass. 
Ett med Acko Ankarberg Johans- 
son & Pia Steensland om Social- 
politik och ett med Stefan Atte- 
fall om kristdemokratisk ideolo- 
gi. Mycket uppskattat!  

Tidigare år har vi på olika platser haft en regional 
utbildningsdag. Nu byter dagen namn: 

 

 
Plats: Linköping 
 
Tidpunkt: Lörd. 1 februari, 2020 
 med start kl.10:00 (fika fr. 09:30) 
 
Kostnad: 295 kr heldag, inkl. lunch 
 
Anmälan: http://kd.nu/inspiration2020 
 
Läs mer i det infomail som skickats ut 21/11 av 
Tommy Bernevång Forsberg.  
Frågor? Kontakta Robert Wahlström 

Nu tar vi sikte på VAL 2022 och hjälps åt att fylla 
våra valfonder. Om alla medlemmar i distriktet 
(drygt 2200 är vi)  gav en 20-lapp i månaden 
skulle vi kunna få in drygt en halv miljon årligen 
för att finansiera valet 2022. Nu vet vi att alla inte 
vill eller kan, men om många är med och bidrar 
(en och annan kanske kan ge mer än 20 
kr/månaden) skulle vi kunna jobba ihop en bra 
grundplåt för att göra en riktigt bra valrörelse 
2022. Det bästa med detta upplägg är att parti-
avdelningarna och distriktet delar 50/50 på det vi 
samlar in genom månadsgivningen. Så det gynnar 
både distriktet och KD ute i kommunerna. Har du 
inte fått en folder; kontakta Carl (0764-175217) 
eller Anton (0703-747937) på kansliet. 

http://kd.nu/inspiration2020

