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HÖSTKONVENT I VAGGERYD 14 NOVEMBER 
Skriv in detta datum i almanackan redan nu! 

MÅNGA NYA MEDLEMMAR 
 

 NY REGIONAL OMBUDSMAN FÖR SYDOST 
Riksorganisationen har presenterat en ny regional ombuds-
man för det område vi tillhör (Jönköpings, Kalmar & Öster-
götlands län): Christina Landoff.          Välkommen! 

 
PARTIDISTRIKTSÅRSMÖTE 

Lördagen den 14 mars genomfördes ett 
ordentligt nedbantat* årsmöte i Jönköping.  
Vi valde då en ny distriktsordförande: Acko 
Ankarberg Johansson. Till 1:e vice ord-
förande valdes Per Högberg,  
Mullsjö och till 2:e vice ord- 
förande valdes Hans Svensson,, a-
Vetlanda. 
 
Vid årsmötet antogs ett ut- 
talande med titeln ”Barns rätt  
till trygghet och framtidstro”.  
Ett viktigt budskap med fyra goda förslag.  
 

Läs mer på vår hemsida: 
wp.kristdemokraterna.se/jonkopingslan 
 

*p.g.a. risken för smittspridning av Corona-viruset 

         AKTUELLT FRÅN REGIONEN 
Region Jönköpings län (RJL) fortsätter placera sig i 
toppen i olika mätningar. I början av året kom den 
årliga mätningen av förtroendet för primärvården och 
där ligger RJL högst. Likaså är det i den stora hälso- 
och sjukvårdsbarometern. Tyvärr är fortfarande 
tillgängligheten till 1177 telefonrådgivning och till BUP 
(barn- och ungdomspsykiatrin) dålig, även om det går 
långsamt bättre. Tillgängligheten till BUP och 1177 har 
Kristdemokraterna länge lyft fram som viktiga för-
bättringsområden och fortsätter självklart med detta. 
Under året håller ett nytt program om hur kollektiv-
trafiken ska planeras på bästa sätt att tas fram, ett 
regionalt trafikförsörjningsprogram. KD lyfter behovet 
av en busslinje mellan Värnamo och Eksjö via Sävsjö 
och en utbyggd anropsstyrd kollektivtrafik för 
landsbygden i det arbetet. Även om 70% av resandet är 
i stadstrafiken i Jönköping måste det också finnas 
alternativ för de som på utanför tätorterna. 
Region Jönköpings län står ut bland Sveriges regioner. 
Inte bara genom bra hälso- och sjukvård utan också 
när det gäller ekonomi. I det nya kostnadsutjämnings-
systemet för kommuner och regioner som riksdagen 
klubbade igenom i slutet av 2019 får Region Jönköp-
ings län mer pengar än tidigare. Just nu pågår diskus-
sioner inom den breda koalitionen som styr regionen 
om hur man ska använda dessa tillskott. För Krist-
demokraterna är utgångspunkten att man ska använda 
i alla fall en del av tillskottet till att sänka skatten efter-
som regionen har så bra ekonomi och för att skatten 
höjdes när kostnadsutjämningen förra gången gav 
regionen mindre pengar. Men i den frågan är inte 
övriga fem partier i den politiska ledningen överens 
med Kristdemokraterna. 
 

Under 2019 ökade vi med 146 
medlemmar i distriktet. Från  2.056 
till 2.202 stycken. Den största 
ökningen har skett i Jönköping där 
man gått från 713 medlemmar till 
808 stycken. Glädjande! 

 

                              i Jönköpings län hade sitt 
                            årsmöte den 24 februari. 
Under verksamhetsår 2019 har mycket 
hänt. Det har varit ett aktivt år med 
många nya och engagerade medlemmar 
där Jönköping bl.a. stod värd för Riks-
mötet, som blivit omtalat som det bästa 
som anordnats. 
Vid årsmötet lämnade Anton Axelsson 
posten som ordförande. Marcus Stoltz 
övertar nu ordförandeklubban. Till vice 
ordförande valdes Simon Attefall, och till 
andre vice Philip Sandwall Andersson.  
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                   BESÖK PÅ EUROPAPARLAMENTET I BRYSSEL                    
 En grupp Kristdemokrater (19 st.) från Jönköpings län ägnade två dagar i början av februari åt att 

studera arbetet i Europaparlamentet. David Lega och Sara Skyttedal informerade om mer än välfyllda 
arbetsdagar och jobbet med att bygga nätverk tillsammans med europeiska kollegor. 
Kristdemokraterna i EU bildar tillsammans med Moderaterna det största blocket, EPP, som omfattar 
182 ledamöter medan Socialdemokraterna ingår i det näst största, S&D som har 154 ledamöter, av EU’s 
totalt 751 ledamöter från 27 länder. 
David Lega har blivit ordförande i utrikesutskottets arbetsgrupp för finansiella instrument (WF EFI) 
och är ersättare i utskottet för budgetkontroll (CONT), för att nämna ett par av hans många uppdrag. 
Sara Skyttedal ingår bland annat i utskott som handlar om industri- och arbetskraftsfrågor. David 
berättar också att han och Sara ”tar rygg” på varandra när det gäller omröstningar och voteringar och 
har ett mycket väl fungerande samarbete. 
Vi som hade möjlighet att ta del av Davids och Saras arbete på plats i Bryssel kan intyga att de har långa 
arbetsdagar och med kalendrar som är fyllda från morgon till kväll. Vi återkommer med mer fyllig 
information kring aktuella frågor som de jobbar med och kan hälsa att de gärna vill få input från olika 
håll, som både inspirerar och kompletterar den bild de jobbar för att skapa för ett bättre Europa. 
                                                                                                                                          Nils-Erik Emme, Jönköping 

 

ÅRSMÖTE MED BESÖK AV PIA STEENSLAND 
Måndagen den 17 februari höll partiavdelningen i Värnamo 
årsmöte. Värnamobördiga riksdagsledamoten Pia 
Steensland besökte mötet och inspirerade alla med sin 
berättelse om hur Kristdemokraterna påverkar 
lagstiftningen, bland annat LSS, och därmed förbättrar livet 
för många människor. Nyckeln till framgång är att ta vara 
på bra förslag och samarbeta med alla som vill samma sak. 
Årsmötet kunde se tillbaka på ett år med EU-val, många 
härliga möten och en helt ny situation för Alliansen – att 
regera med majoritet i nämnder och styrelser, men ändå 
vara i minoritet i Kommunfullmäktige. 
Gunnar Crona valdes till ordförande och Håkan Johansson 
till vice ordförande. Övriga i styrelsen är Arnold Carlzon, 
Ibrahim Candemir, Camilla Rinaldo Miller, Patrik Ekwall, 
Xhilda Bushati, Gunnel Youngström, Lena Freij, Christer 
Fjordevik, Margareta Svensson och Sanja Mikulic.  

 
 

Följ oss på Facebook, 
Instagram och Twitter. 

@KDVarnamo 
Gilla, dela & kommentera! 
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VITSIPPSPRIS FÖR ATMOSFÄR 
    – Vi möter människor som lever i 

utanförskap och som har det krångligt i sina 
liv på olika sätt, presenterar föreståndare 
Dan Lindau vuxenverksamheten som Hela 
Människan LP Finnveden bedriver. 
– Vårt café har många besökare och väldigt 
ofta kan vi bidra till att göra livet lättare på 
olika sätt för våra medmänniskor. 
– Kristdemokraterna vill ge Vitsippspriset 
2020 till Hela Människan LP Finnveden och 
dess vuxenverksamhet. Kristdemokraternas 
ordförande Gunnar Crona motiverade: 
– Det är för personalens stora engagemang i 
sitt arbete för samhällets mest utsatta och 
den välkomnande atmosfär de skapar för 
stunder av samvaro dagligen i öppet café. 

 

TACK CHRISTER FÖR DINA INSATSER 
Halvårsskiftet innebar slutet på en epok. Efter 18 år 
som överförmyndare lämnade kristdemokraten 
Christer Fjordevik detta sitt sista uppdrag i Värnamo 
kommuns tjänst. Christer har präglat Värnamo 
kommun under många år och representerat Värnamo i 
Sverige och ut över världen. Vi tänker bland annat på 
styrelsen för Sveriges ekokommuner, kontakterna med 
Italien för att bygga upp ett kloster i Nydala och 
försöken att etablera en vänort i Sydafrika. 
Christers ordförandebana startade redan i elevrådet. I 
Värnamo kommun har han varit ordförande sedan 1989 
då han tog över klubban i skolstyrelsen. Sedan dess har 
han befunnit i centrum av värnamopolitiken som 1 vice 
ordförande i kommunstyrelsen och som 
kommunfullmäktiges ordförande. Han har alltid varit 
en värdig och enträgen företrädare för kristdemokratins 
idéer. 
Tack Christer! Du gör oss stolta över att kalla oss 
kristdemokrater. 

                               
 
Det har varit ett mycket annorlunda år i år. 
Coronapandemin har påverkat vår verksam-
het starkt. Vi har inte kunnat ha några med-
lemsmöten eller kampanjer i fysisk form utan 
allt har fått ställas om – ofta till digitala mö-
ten. Även Kommunfullmäktige har påverkats 
och sedan april har vi endast varit 31 ledamö-
ter enligt en frivillig överenskommelse mellan 
partiernas gruppledare. Detta innebär att det 
är ännu svårare att säkra en tydlig majoritet, 
men vi räknar med att fortsätta så länge som 
myndigheterna säger så. Under tiden får vi 
hålla i, hålla ut och hålla händerna rena. 

Håkan Johansson 
gruppledare KD Värnamo 

GRUPPLEDAREN HAR ORDET 

PÅ G I PARTIAVDELNINGEN 
14 november Digitalt höstkonvent i Zoom 
 

Styrelsemöten: 12/10, 7/12 (hålls i Zoom) 
Gruppmöten: 14/9, 12/10, 9/11, 7/12 (hålls i Zoom). 
Kommunfullmäktige: 24/9, 29/10, 26/11, 17/12. 
 

Håll utkik efter inbjudningar till digitala evenemang i din e-post 
och på sociala medier. Har du inte anmält din e-postadress än så 
gör det till Gunnel Youngström, så att du inte missar något… 
 

  KDVarnamo 


