Jönköping, 2021-11-15

Kristdemokraternas nomineringskommitté för länet presenterar idag förslag på lista för val
till riksdagen.
Vi har under ett år arbetat aktivt med en öppen nomineringsprocess där medlemmar har fått
föreslå personer som skulle kunna representera Kristdemokraterna i de allmänna valen.
Vi skickar nu till avdelningarnas ombud förslag på en lista som ska antas på en nomineringsstämma den 27 november, säger Erik Arnalid som är nomineringskommitténs ordförande.
Vårt uppdrag har varit att skapa listor som kommer attrahera nuvarande och blivande väljare
och möjliggöra bästa möjliga valresultat samt att ha kristdemokrater från länet som skapar
avtryck i riksdagen, och ger Jönköpings län en tydlig röst i riksdagen. Det handlar också om
att till den samlade kristdemokratiska riksdagsgruppen sända representanter som påverkar
politiken kommande mandatperiod.
- Vi är glada att presentera en riksdagslista som toppas av Huskvarnabon Acko Ankarberg
Johansson, som tillsammans med nuvarande riksdagskollegan Andreas Carlson toppar
listan som regionala namn. Vi hoppas på att nästa val öka antalet mandat och tar också höjd
för att i regeringsställning få en eller två ministrar från länet. Det gör att också platserna 3-4
har stor chans att under mandatperioden bli aktiva riksdagsledamöter. Vi är därför glada att
kunna presentera Camilla Rinaldo Miller från Bredaryd och Mikael Bäckström från
Aneby som våra toppkandidater jämte Acko och Andreas, säger Erik Arnalid.
Camilla känner länet väl med bakgrund som tidigare distriktsordförande för Kristdemokraterna. Hennes erfarenheter som företagare ser vi som bra komplement till hennes övriga
hjärtefrågor, familj och föreningsliv.
- Dessa tre – företagande, familj och föreningsliv – påverkar om vi ska få ett fungerande
samhälle. Därför är det viktigt att kloka och bra beslut fattas kring dessa ämnen, säger
Camilla Rinaldo Miller.
Mikael har en bakgrund som ordförande för LRF i Jönköpings län och brinner för landsbygdsfrågor, ett av kristdemokraternas profilområden inför valet. Han brinner främst för
frågor kring äganderätten och förvaltarskap.
- Kristdemokratin utgår från familjen och förvaltarskapet. Och det är ju det vi bönder gör,
förvaltar något till nästa generation samtidigt som vi så klart också vill se till att det blir
bättre för nästa generation säger, Mikael Bäckström.

Förslaget till riksdagslista finner ni på följande sida.

Regionalt nr

Riksdagslista Jönköpings län

*

Ebba Busch, partiledare

1

Acko Ankarberg Johansson, Huskvarna

2

Andreas Carlson , Mullsjö

3

Camilla Rinaldo Miller, Bredaryd

4

Mikael Bäckström, Aneby

5

Irene Oskarsson, Aneby

6

Olof Klemets, KDU, Bredaryd

7

Emma Ewaldsson, Skillingaryd

8

Isaac YAW Ferguson, Gislaved

9

Benjamin Petersson, Vrigstad

10

Laila Norss, Flisby

11

Thomas Ehn, Tranås

12

Per Högberg, Mullsjö

13

Liisa Sveningsson, Gnosjö

14

Hans Svensson, Vetlanda

15

Anders Pansell, Eksjö

16

Karin Hultberg, Habo

17

Stefan Gustafsson, Stockaryd

18

Andreas Sturesson, Gränna

*Observera att Ebba Busch är list-etta, men att de regionala namn som sedan föreslås kommer i den
ordning som de anges.

För ytterligare information och ev. frågor går det bra att kontakta Erik Arnalid,
nomineringskommitténs ordförande, på följande nr: 0708-139433

