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Årets budgetdebatt i Värnamo Kommunfullmäktige var livlig och intressant. Till slut så vann Alliansens 
förslag med en försiktig men offensiv budget Kommunfullmäktiges bifall. Bra för Värnamo – den 
mänskliga tillväxtkommunen. 

– Trots att vi är inne i det kanske mest osäkra och oförutsägbara året i mannaminne kan vi i Alliansen 
presentera en budget fylld med framtidstro och flera offensiva satsningar, sade Kristdemokraternas 
gruppledare Håkan Johansson i sitt inledningsanförande. 

– När jag ser på våra vallöften från Kristdemokraterna konstaterar jag nöjt att vi har fått in en hel del i 
budgeten, till exempel: 

 Upptäcka barn i behov av stöd tidigt. 
 Grönt samhällsbyggande. 
 Varmt företagsklimat. 
 Ge civilsamhället möjlighet att fungera. 

Medborgarnämndens ordförande Arnold Carl- 
zon (KD) beskrev möjligheterna som Allian- 
sens budgetförslag innebär för Medborgar- 
nämnden: 

– Vi kristdemokrater är särskilt glada för att det görs flera kraftfulla satsningar på kommunens 
ungdomar! En av dessa satsningar är tillskottet till Medborgarnämndens budget, på 6,1 miljoner för vårt 
stödboende! Nämnden är tillsammans med personal övertygade om att detta är rätt väg att gå, för att nå 
bästa resultat. 

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE DEN 22 FEBRUARI 

FÖRSIKTIG MEN OFFENSIV BUDGET 

2021 års årsmöte med Kristdemokraternas partiavdelning i 
Värnamo kommun kommer att äga rum 

 måndagen den 22 februari 
 klockan 19 
 via den digitala mötesplattformen Zoom. 
 Från klockan 18.30 är det möjligt att logga in för att testa 

och få hjälp med tekniken innan mötet startar. 
 Länk till årsmötet kommer med e-post, så om du ännu inte 

har meddelat Kristdemokraterna din e-postadress behöver 
du göra det. Kontakta Gunnel Youngström (070–
5980788), så hjälper hon dig. 

 Ur programmet: 
- besök av riksdagsledamoten Magnus Oscarsson, Ödeshög 
- återblick på 2020 
- planering för framtiden 
- annat smått och gott. 

Varmt välkommen! 

 
Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot 
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Följ oss på Facebook, 
Instagram och Twitter. 

@KDVarnamo 
Gilla, dela & kommentera! 

UTBILDNINGAR 

 
 

UTBILDNINGAR 
Måndagen den 8 februari klockan 18 
har du möjlighet att delta i en kort kurs 
med Carl Cunningham i konsten att 
skriva motioner. Det är ju Riksting i år – 
alltså den stora möjligheten att påverka 
partiets politik. 17.30 kan du testa teknik 

Fyra vardagkvällar under våren håller 
region Sydost en introduktionsutbild-
ning för nya och gamla medlemmar: 
27/1, 11/2, 3/3 och 17/3. 
Mer information och anmälan: 
forms.kd.nu/digital-
introduktionsutbildning-abc-sydost/ 

 

Följ oss på Facebook, 
Instagram och Twitter. 

@KDVarnamo 
Gilla, dela & kommentera! 

PÅ G I PARTIAVDELNINGEN 
30 januari Inspirationsdag för alla kristdemokrater (Zoom) 
8 februari Kristdemokratiskt forum:  Att skriva motioner (Zoom) 
22 februari Partiavdelningsårsmöte (Zoom) 
 

Styrelsemöten (Zoom): 11/1, 8/3 
Gruppmöten (Zoom): 11/1, 8/2 (öppet för medlemmar), 8/3, 12/4 
Kommunfullmäktige: 28/1, 25/2, 25/3, 29/4 
 

Mycket information kommer med e-post och sociala medier. 
Meddela din e-postadress till Gunnel Youngström: 070–5980788. 
 

  KDVarnamo 

Nu går året mot sitt slut och det har varit ett år som 
inte har varit likt något annat. 

Från och med mars har pandemin upptagit mycket av 
tiden i nyhetssändningar och politiska diskussioner 
nationellt. 

I partiavdelningen hade vi som planerat ett årsmöte i 
februari men det var den sista samlingen som vi 
kunde ha fysiskt. Vi hade planerat ett antal 
medlemsmöten under året men enligt de 
rekommendationer med begränsningar för allmänna 
möten som införts har det inte varit möjligt att 
arrangera medlemsmöten. 

Det är glädjande att vi fått ett antal nya medlemmar 
under året. 

Lokalt har våra representanter i styrelser och 
nämnder gjort ett fantastiskt gott arbete. 

Vi är med i den styrande majoriteten och varit med 
om att ta fram en offensiv budget som togs beslut om i 
kommunfullmäktige i november. 

Vi tror på ett ljusare år 2021 tack vare vaccin med 
möjlighet att träffas fysiskt. Till dess får vi hålla ut och 
ta vara på varandra genom att hålla avstånd. 

 

Önskar alla God Jul och Gott Nytt år. 
Gunnar 

 

 

Gunnar Crona, Ordförande för 
Kristdemokraterna Värnamo 

NÅGRA ORD FRÅN VÅR ORDFÖRANDE 


